
  
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОШЕННЯ ТА 

 ПОДАННЯ  ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ 

       1. Всі іноземці, які прибувають до України з метою навчання, мають отримати від 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (далі – КМАЕЦМ) 

запрошення на навчання. Механізм надання запрошень на навчання в Україні іноземцям 

визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання 

(стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2013 р. №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. 

№1272). 

     Запрошення на навчання оформляються Сектором по роботі з іноземцями та особами 

без громадянства за попереднім зверненням іноземців до КМАЕЦМ на підставі поданих 

ними у паперовому або електронному вигляді копій документів. 

Щоб отримати запрошення на навчання, необхідно подати такі документи: 

• копія першої сторінки закордонного паспорта іноземця, що містить його персональні 

дані, з перекладом українською мовою; 

• копія документа про середню освіту з перекладом українською мовою; 

• копія додатку до документу про попередню освіту з оцінками (балами) з перекладом 

українською мовою або академічна довідка (із зазначенням номера та назви 

документа) з перекладом українською мовою; 

• згода на обробку персональних даних; 

• доручення для отримання запрошення у випадку, якщо абітурієнт забирає його не 

особисто, легалізоване або апостильоване залежно від країни де оформлено 

доручення, громадянства абітурієнта з перекладом 

англійською/російською/українською мовами. 

      Зазначені документи мають відповідати встановленим вимогам прийому на навчання. 

Кандидатури іноземців, документи яких не відповідають вимогам, відхиляються. 

     Прийом документів для оформлення запрошення здійснюється у терміни: 

• на навчання для здобуття освітнього рівня Бакалавр – з 01.06.2022 по 10.09.2022; 

• на навчання на підготовчому відділенні (мовна підготовка) – упродовж року. 

 

     Документи надсилаються у відсканованому вигляді (у форматі JPG) на електронну 

пошту Сектору по роботі з іноземцями та особами без громадянства: 

melnychenko@kmaecm.edu.ua 

 

     Реєстрація оформлених запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в 

Україну, здійснюються державним підприємством «Український державний центр 

міжнародної освіти» (УДЦМО), уповноваженим Міністерством освіти і науки України на 

ведення реєстрації запрошень на навчання в електронному журналі. 

     Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі. Оригінал зареєстрованого 

запрошення надається іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення візи на 

навчання (для країн з візовим режимом) та в’їзду на територію України з метою навчання. 

Після отримання запрошення іноземець здійснює оплату інформаційної 

підтримки   intered.com.ua/pay  у розмірі 648,00 грн.  

     2. Для отримання в'їзної візи з метою навчання в Україні вступник звертається до 

Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в'їзної візи, 

додавши до заяви запрошення на навчання в КМАЕЦМ. Після отримання візи на навчання 
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(D-13) вступник обов’язково інформує Сектор по роботі з іноземцями та особами без 

громадянства про дату і час прибуття в місто Київ та номер рейсу (не пізніше ніж за 5 днів 

до прибуття). 

     3. Умови в’їзду на територію України. 

Після прибуття до міста Києва для проходження митного контролю іноземці повинні мати 

при собі: 

• паспорт з візою D-13; 

• оригінал запрошення на навчання; 

• гроші в сумі не менше 3000$ (три тисячі) доларів США готівкою або на картці, щоб 

підтвердити свою фінансову платоспроможність; 

• знати мету прибуття до України. 

 
     4. Документи для вступу на Підготовче відділення та для вступу на навчання для 

здобуття освітнього рівня бакалавра приймаються тільки в паперовій формі і подаються 

особисто вступником. 

     До заяви-анкети іноземці додають такі документи: 

• документ (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним 

засвідченням) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на 

основі якого здійснюється вступ; 

• додаток (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним 

засвідченням) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 

• паспортний документ іноземця ( оригінал та 3 копії з перекладом українською мовою 

та нотаріальним засвідченням) або документа, що посвідчує особу без 

громадянства; 

• поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України; 

• 4 (чотири) фотокартки розміром 3 х 4 см; 

     Документ про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього мають бути 

засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого 

засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України. 

     За наявності подаються копії і пред'являються оригінали таких документів: 

• посвідка на постійне проживання в Україні, дозвіл на імміграцію в Україну, 

дипломатична картка Міністерства закордонних справ України або інший документ 

про право на перебування в Україні; 

• довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків. 

 

     5. Зарахування на Підготовче відділення здійснюється за результатами вивчених 

документів, поданих іноземцем, укладання договору на навчання, наказу про зарахування 

до складу слухачів Підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства 

КМАЕЦМ. 

       6. Прийом іноземців на навчання для здобуття вищої освіти проводиться лише на 

акредитовані освітні програми (частина восьма статті 44 Закону України «Про вищу освіту») 

у відповідності до умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в поточному році, 

що затверджуються щорічно наказом Міністерства освіти і науки України, та Правил 

Прийому для здобуття вищої освіти у КМАЕЦМ в поточному році. 


