
  
 

 

УМОВИ ВСТУПУ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

 ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

 

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

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 таких документів: 

а) паспортного документа іноземця (переклад українською мовою нотаріально 

посвідчений); 

б) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін 

оцінками (балами) або академічної довідки; 

в) письмової згоди на обробку персональних даних. 

Зазначені документи мають відповідати встановленим вимогам прийому на навчання. 

Кандидатури іноземців, документи яких подані для оцінювання, але не відповідають 

вимогам відхиляються. 

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. 

Для реєстрації запрошень в електронному журналі Сектор по роботі з іноземними 

громадянами КМАЕЦМ подає до УДЦМО заповнене запрошення в електронній формі 

разом з електронними копіями наданих документів (для іноземців, які навчатимуться за 

кошти фізичних (юридичних) осіб). 

Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання, УДЦМО перевіряє відомості, 

присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє 

електронну версію зареєстрованого запрошення до КМАЕЦМ. 

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. 

Документи від вступників-іноземців на навчання приймаються тільки в паперовій формі і 

подаються особисто вступником. 

         2. При вступі на Підготовче відділення КМАЕЦМ іноземці подають такі документи: 

а) заяву-анкету встановленого зразка; 

б) документ (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним 

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

якого здійснюється вступ;* 



  
 

в) 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);* 

г) паспортний документ іноземця ( оригінал та 3 копії з перекладом українською 

мовою та нотаріальним засвідченням) або документа, що посвідчує особу без громадянства; 

д) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

е) 6 (шість) фотокарток розміром 30 х 40 мм; 

є) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);  

*Документи, зазначені у підпунктах б)−в), 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. 

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі 

іноземців. 

3. Зарахування на Підготовче відділення здійснюється за результатами співбесіди та 

на підставі рішення Приймальної комісії КМАЕЦМ 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. 

         4. 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 КМАЕЦМ. 

 


