ХІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ
1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Київського
університету Грінченка (далі – Університет) 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).
2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими
навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
4. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства на здобуття
ступеня бакалавра та магістра на денній формі навчання в Університеті (див.
додаток 1) відбувається двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але
не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів
бакалавра, магістра.
5. Для розгляду питання про можливість навчання, іноземний громадянин
надсилає електронною поштою або факсом: заяву-анкету, до якої долучає копію
паспорта, копію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) з
додатком та коротку автобіографію.
6. Після з’ясування відповідності наданих документів нормативним
вимогам, Приймальна комісія приймає рішення про видачу іноземному
громадянину запрошення на навчання, яке є підставою для отримання в’їзної
візи в Україну.
7. Після прибуття в Україну іноземний громадянин особисто подає у
Приймальну комісію такі документи:
7.1. Заяву-анкету (українською мовою);
7.2. Документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

7.3.Додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ
(за наявності);
7.4.Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у
разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу,
додається академічна довідка);
7.5. 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;
7.6.Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу
без громадянства;
7.7. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України;
7.8. Чотири фотокартки розміром 30 х 40 мм;
7.9.Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
7.10.Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної
мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому до
Університету та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або
договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.
Зазначені документи в підпунктах 7.2-7.6. повинні бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та засвідчені в
країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого
засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною
установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.
8. Прийом іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання
для здобуття ступеня бакалавра на підставі відповідних документів про повну
загальну середню освіту, здійснюється за рахунок коштів юридичних, фізичних
осіб.
Зарахування до Університеті зазначеної категорії вступників здійснюється
за результатами випробування-співбесіди з трьох предметів, відповідно до
додатку 5 цих Правил. Випробування-співбесіда проводиться за програмами
зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів. Результати
випробування-співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів з кожного
предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань
яких з конкурсних предметів оцінений не нижче встановленого у додатку 5 до
цих Правил.
Вступне випробування-співбесіда проводиться за розкладом, що
затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому
документів.
Як результати співбесіди зараховуються результати зовнішнього
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти, підтверджені відповідними сертифікатами
зовнішнього незалежного оцінювання, з кількістю балів не нижче мінімального

рівня для допуску до участі в конкурсному відборі встановленого у додатку 5 до
цих Правил.
Зарахування до Університету на навчання за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за
результатами вступних випробувань.
9. Прийом іноземців та осіб без громадянства, що здобули ступінь бакалавра
або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідної спеціальності, на
навчання для здобуття ступня магістра здійснюється за рахунок коштів
фізичних, юридичних осіб. Зарахування проводиться на основі рекомендацій
Приймальної комісії за результатами вступних випробувань.
Зарахування до Університету зазначеної категорії вступників
здійснюється за результатами двох випробувань-співбесід (фахового
випробування та випробування з української мови). Співбесіда з фахового
випробування проводиться за Програмами фахових випробувань з відповідних
спеціальностей та Програмою випробування-співбесіди з української мови для
іноземців та осіб без громадянства, ухваленими Вченою радою Університету.
Результати випробування-співбесіди оцінюються за шкалою визначеною
програмою предмету.
Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який
затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому
документів.
Зарахування до Університету на навчання за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за
результатами вступних випробувань.
10.Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом
та
іноземним
вищими
навчальними
закладами
освітніми
програмами,приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних
зобов’язань вищого навчального закладу.

