Порядок прийому іноземних громадян та осіб без громадянства до
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1.
Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, які
вступають на навчання в Університет за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями,
напрямами і спеціальностями, здійснюється факультетом навчання іноземних
громадян за адресою: м. Київ, вул.Васильківська, 36, к. 89, к. 90, к. 94. Телефон
для довідок 521-33-53 E-mail: fis@univ.kiev.ua
2.
Для вступу на навчання іноземці та особи без громадянства подають
документи:
2.1. Паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу) з візою типу "Д"
(04/12), яка видається консульськими установами України за кордоном на підставі
запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України. Зазначені запрошення видаються факультетом навчання іноземних
громадян.
2.2. Для отримання запрошення необхідні наступні документи (документи
можна відсилати на пошту факультету навчання іноземних громадян
fis@univ.kiev.uaу сканованому вигляді).
2.3. Свідоцтво про народження. Якщо місце народження абітурієнта
значиться в Україні, то подається також довідка Державної міграційної служби
України про те, що абітурієнт оформив вихід з громадянства України (із
зазначенням відповідного Указу Президента України);
2.4. Документ про отриману освіту (з додатком);
2.5. Медичну довідку за формою 086-у, оформлену в Україні, чи аналогічний
медичний документ (сертифікат) про стан здоров'я, завірений офіційним органом
охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, виданий не раніше, ніж за два
місяці до від'їзду іноземця на навчання в Україну;
2.6. Довідку про відсутність ВІЛ-інфекції;
2.7. 10 фотокарток розміром 3х4 см;
2.8. Мотиваційний лист, в якому Ви викладаєте своє бажання навчатися в
Університеті (в довільній формі);
2.9. За наявності подаються копії і пред'являються оригінали таких
документів:

а) посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні;
б) довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номеру
облікової картки платника податків.
Оригінали паспорту, свідоцтва про народження, документу про освіту,
посвідки на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні
документів та повертаються абітурієнту.
Медичні документи подаються в оригіналі.
Свідоцтво про народження, документ про освіту та медичний документ, що
оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому
порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Від
легалізації цих документів звільняються громадяни країн – учасниць Конвенції,
що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961).
Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнахучасницях Конвенції про правову допомогу та правових відносинах в цивільних,
сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993). Усі документи, видані в
зарубіжних країнах, подаються з офіційно засвідченим перекладом на українську
мову.
3. При поданні документів на вступ до Університету іноземці та особи без
громадянства оформляють на факультеті навчання іноземних громадян такі
документи:
3.1. Заява про вступ;
3.2. Анкета;
3.3. Згода на збір та обробку персональних даних;
3.4. Договір страхування відповідальності за відшкодування витрат,
пов'язаних з виконанням рішення про видворення за межі України;
3.5. Договір про надання освітніх послуг.
4. Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без
громадянства, які вступають на навчання на факультети та в інститути
Університету за кошти фізичних і юридичних осіб, готуються факультетом
навчання іноземних громадян.
5. Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без
громадянства, які вступають на навчання на факультети та в інститути

Університету в межах обсягів державного замовлення,
відповідними факультетами та інститутами Університету.

готуються

6. Іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання до
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, надаються за їх
заявою місця в гуртожитку (за наявності вільних місць).
7. Іноземці та особи без громадянства, зараховані на навчання до
Університету, не пізніше трьох днів після зарахування зобов'язані з'явитись на
факультет навчання іноземних громадян для оформлення документів згідно вимог
міграційного законодавства України.
8. Для студентів-іноземців, які отримали базову або повну вищу освіту за
кордоном, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності
документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що
здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку
визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих
начальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і
встановлення еквівалентності цих документів здійснюється протягом першого
року навчання за поданням Університету, яке готується факультетом
навчанняіноземнихгромадян.
Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства
1.
Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із
Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства",
"Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 №
112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з
суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня
1994 № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей
України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративнотериторіальними одиницями Республіки 26 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.

1. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами,
загальнодержавними
програмами,
іншими
міжнародними
зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень
Міністерства освіти і науки України в межах обсяг державного замовлення.
2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від
українських національно-культурних товариств, при вступі до Київського
національного університету імені Тараса Шевченка користуються такими самими
правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і
які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої
освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними
категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот,
визначених Кабінетом Міністрів України. Інші іноземці та особи без
громадянства 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.
4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних
школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких
підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються до Київського
національного університету імені Тараса Шевченка у межах встановлених квот за
співбесідою з предметів, передбаченими цими Правилами прийому, за
рекомендаціями національних культурних українських товариств та
дипломатичних установ України за кордоном.
5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньокваліфікаційного рівня, зараховуються до Київського національного університету
імені Тараса Шевченка не пізніше 15 листопада 2015 року на підставі наказів про
зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти.
6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

