
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про умови та порядок зарахування і навчання іноземних студентів у 

ВНЗ «Український католицький університет» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих 

навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України "Про вищу 

освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про 

закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року     

№ 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей 

України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету 

Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання іноземних 

громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для 

навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і 

науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації 

набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за       

№ 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 

грудня 2015 року № 1272).  

1.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від 

українських національно-культурних товариств, при вступі до вищого 

навчального закладу «Український католицький університет» (далі – 

Університет», користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й 

громадяни України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких 

самих підставах, як і громадяни України. 

1.3. При вступі закордонні українці, які отримали направлення на навчання 

від українських національно-культурних товариств, користуються такими 

самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були 

учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне 

випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для 

вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність). 

1.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до ВНЗ 

«Український Католицький Університет» у порядку, передбаченому для 

громадян України.  

1.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних 

школах з українською мовою навчання, приймаються до ВНЗ «Український 

католицький університет» за вступними екзаменами, передбаченими 

Правилами прийому до Університету, в межах встановлених квот за 

рекомендаціями національних культурних українських товариств та 

дипломатичних установ України за кордоном. 
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1.6. Іноземці, які навчалися у навчальних закладах зарубіжних країн, 

приймаються для подальшого здобуття вищої освіти в Україні на підставі 

документів про завершений освітньо-кваліфікаційний рівень. Особи, які не 

мають освітнього рівня, приймаються на навчання в Україні відповідно до 

вимог цього положення. 

1.7. Відшкодування витрат Університету на підготовку бакалаврів та 

магістрів здійснюється за кошти фізичних, та юридичних осіб (підприємств, 

фірм, організацій тощо). Оплата за навчання встановлюється відповідно до 

Наказу про встановлення плати за навчання для вступників УКУ. 
 

ІІ. Порядок прийому документів, проведення вступних випробувань, 

зарахування вступників 

2.1. Для розгляду питання про можливість навчання у ВНЗ «Український 

католицький університет», іноземний громадянин надсилає електронною 

поштою чи факсом: заяву-анкету, до якої долучає копію паспорта, копію 

документа про середню освіту з додатком та коротку автобіографію.  

2.2. Після з’ясування відповідності наданих документів нормативним 

вимогам, Приймальна комісія приймає рішення проходження вступного 

випробування (співбесіди (за згодою, може бути дистанційно) і про видачу 

іноземному громадянину запрошення на навчання, яке є підставою для 

отримання в’їзної візи в Україну. 

2.3. Після прибуття в Україну іноземний громадянин особисто подає у 

Приймальну комісію такі документи:  

2.3.1. Заяву-анкету (українською мовою); 

2.3.2. Документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

2.3.3.Додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ 

(за наявності); 

2.3.4.Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним 

закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого 

курсу, додається академічна довідка); 

2.3.5.Оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст 

навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані 

кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі 

для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;  

2.3.6.Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

2.3.7. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України;  

2.3.8. 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;  

2.3.9.Копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

Документи, зазначені у підпунктах 2.3.2 – 2.3.6 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.  
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Документи, зазначені у підпунктах 2.3.2 – 2.3.5 цього пункту, 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 вступників/студентів.  

 

2.4. Іноземні громадяни, які не підпадають під дію пунктів 1.2-1.4 

проходять тестування з української мови та співбесіду. 

2.5. Після успішного проходження іноземним студентом конкурсних 

випробувань іноземний громадянин зараховується до числа студентів 

університету наказом ректора. 

2.6. Після зарахування з ним укладається відповідний договір.  

2.7. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-

кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищого навчального закладу 

«Український католицький університет» не пізніше 1 листопада на підставі 

наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 

2.8. Університет несе відповідальність за своєчасне оформлення 

документів на право перебування іноземних студентів в Україні. 
 

3. Організація навчального процесу 

3.1. Навчальний процес із студентами-іноземцями проводиться 

українською мовою за навчальними програмами та планами, розробленими та 

затвердженими у встановленому порядку, виконання яких ними є обов'язковим. 

3.2. Студенти-іноземці зобов'язані відвідувати заняття всіх видів 

навчальних циклів: фундаментальних, гуманітарних та соціально-педагогічних 

дисциплін в період як бакалаврської, так і магістерської підготовки. 

3.3. Для студентів-іноземців з країн дальнього зарубіжжя обов'язковим є 

вивчення української мови, як іноземної.  

3.4. Студенти-іноземці з країн дальнього зарубіжжя звільняються від 

відвідування занять з мови яка визнається іноземною для громадян України 

(англійської, французької, німецької).  

3.5. Студенти-іноземці з країн СНД вивчають іноземну мову (англійську, 

німецьку, французьку), а також українську мову в період як бакалаврської, так і 

магістерської підготовки.  

3.6. Після успішного виконання навчального плану бакалаврату та здачі 

державних та вступних іспитів, студенти-іноземці при відсутності 

заборгованості по оплаті за навчання, за їх бажанням, зараховуються до 

магістратури. Зарахування здійснюється наказом Ректора Університету. 

3.7. Під час навчання в магістратурі студенти-іноземці повинні виконати 

навчальну програму магістерської підготовки, скласти відповідні іспити, 

спеціальності та захистити магістерську працю. 

3.8. За наявності заборгованості з оплати, студенти-іноземці не 

допускаються до складання іспитів та захисту магістерської праці. 
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Положення розглянуте і схвалене на засіданні Приймальної комісії  

Протокол № 2 від 2018 року 

   


