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ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 19 квітня 2021 року 

   

 ПРИСУТНІ 21 особа 

   

 ВІДСУТНІ 6 осіб 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зміни до Правил прийому Університету 
 

СЛУХАЛИ: 
 відповідального секретаря Приймальної комісії Університету, який представив 

присутнім пропоновані зміни до правил прийому, а саме – у розділі XIV. 

«Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства». 

Звернувся до голови приймальної комісії та до членів ПК затвердити даний 

розділ у такій редакції: 
XIV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства 

1. Прийом на навчання до університету іноземців та осіб без громадянства 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», постановою Кабінету Міністрів України 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. 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами 

вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.  

До університету приймаються іноземці та особи без громадянства без обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання. 

3. Прийом іноземців до університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету 

здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі 

закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які 

потребують додаткового захисту). 

Квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для 

прийому вступників з числа: - іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів 

України; - закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця, і які не 

проживають постійно в Україні. 

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані 

освітні програми (додаток 10). 

4. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, 

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на 

навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки 

України.  

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для 

здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми 

програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних 

закладів вищої освіти. 

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений 

посвідченням закордонного українця, під час вступу до університету 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 
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України. 

9. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, 

які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у 

межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених цими Правилами. 

10. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають 

в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на 

здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або 

місцевого бюджету. 

11. Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства здійснюється 

Міністерством освіти і науки України, а також університетом у встановленому порядку. Для в’їзду в 

Україну з метою навчання, підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного запрошення та 

клопотання Міністерства освіти і науки України про надання візової підтримки. 

12. Термін дії запрошення на навчання, яке видане Університетом, не може бути більший, ніж 

кінцева дата прийому заяв від вступників на відповідні рівні здобуття освіти, незалежно від дати його 

видачі та встановлюється відбірковою комісією для проведення прийому на навчання іноземців згідно 

чинного законодавства прийому іноземних громадян в 2021 році.  

13. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, 

проводиться в Державній міграційній службі України на підставі письмового звернення навчального 

закладу, який видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Міністерства освіти і 

науки України. Реєстрація здійснюється на підставі наказу про зарахування та про встановлення періодів 

навчання. Звернення подається до Державної міграційної служби України не пізніше ніж за п’ятнадцять 

днів до закінчення терміну перебування іноземця на території України. 

14. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб може здійснюватися університетом: 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 01 березня 

відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі. 

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого відділення, а також для здобуття 

післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення;  

4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності відповідно до Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 579 від 12 серпня 2015 року. 

15. Строки прийому заяв та документів, проведення вступних іспитів та зарахування іноземців, які 

вступають на перший курс у осінньому семестрі 2021/2022 навчального року:  

- прийом заяв та документів:  

початок - 14 липня 2021 року; закінчення - 30 жовтня 2021 року;  

- проведення вступних іспитів: із 24 липня 2021 року до 31 жовтня 2021 року;  

- зарахування - не пізніше ніж 01 листопада 2021 року.  

16. Для здобуття ступенів вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб приймаються:  

− Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту – для здобуття ступеня бакалавра;  

− Іноземці, які здобули ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста), – для здобуття 

ступеня магістра;  

− Іноземці, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для 

здобуття ступеня доктора філософії.  

17. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються іноземці, які 

здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 

«Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

222 «Медицина» приймаються іноземці, які здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) з цієї 

спеціальності. 

18. Іноземці, які вступають на навчання, повинні мати студентську візу типу "Д", отриману в 

Посольстві України в країні проживання (якщо інше не передбачено законодавством). Підставою для 

оформлення студентської візи є:  

1) оригінал "Запрошення на навчання" (далі – Запрошення), встановленого Міністерством освіти і 

науки України зразка, що видає Приймальна комісія Університету, а іноземцям-студентам заочної форми 

навчання для участі у навчальних сесіях на бланку навчального закладу, 

2) документи про попередню освіту, офіційно засвідчені у спосіб, прийнятий у країні мешкання 

іноземного кандидата на навчання,  

3) офіційне підтвердження реєстрації Запрошення у Міністерстві освіти і науки України (візова 

підтримка), яку надає уповноважене державне підприємство "Український державний центр міжнародної 

освіти".  

Приймальна комісія Університету надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання на 

підставі поданих до Університету у паперовому та електронному вигляді таких документів: 

− заповнена заява встановленого зразка;  

− копія паспортного документа іноземця;  

− переклад паспортного документа на українську мову, завірений печаткою бюро перекладу 
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(за потребою);  

− копія документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін 

оцінками (балами) або академічної довідки;  

− переклад на українську мову документа про здобутий рівень освіти з одержаними з 

навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки, завірений печаткою бюро перекладу (за 

потребою);  

− письмова згода на обробку персональних даних. 

Надані документи розглядаються Приймальною комісією Університету. Якщо вони відповідають 

вимогам Університету, то заповнене запрошення в електронній формі разом з електронними копіями 

документів відправляється до державного підприємства "Український державний центр міжнародної 

освіти" для реєстрації в електронному "Журналі обліку запрошень на навчання в Україні, що видаються 

українськими закладами вищої освіти іноземцям".  

Запрошення на навчання видається протягом 5 робочих днів з дати отримання документів 

Приймальною комісією. Запрошення дійсне не більше 6 місяців з дати його видачі.  

У видачі Запрошення може бути відмовлено, якщо Запрошення на дану особу вже було видано 

іншим закладом вищої освіти і зареєстровано в електронному журналі.  

Реєстрація другого запрошення іноземцю може бути дозволена у разі його письмового або 

електронного звернення до уповноваженого державного підприємства "Український державний центр 

міжнародної освіти" (до якого обов’язково має бути додано копію паспортного документа іноземця та 

підтвердження від закладу вищої освіти щодо надання згоди на навчання іноземця). 

19. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну 

з метою навчання: 

1) перелік документів для вступу: 

− заяву встановленого зразка; 

− копію документа про освіту (середню або вищу) і додаток до нього; 

− копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без 

громадянства; 

− медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я 

країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання в 

Україну; 

− страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги; 

− 4 фотографії розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 120 пікселів 

та висотою не менше 150 пікселів; 

− теку на зав'язках; 

2) документи, зазначені в пункті 1) повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх 

видачі та легалізовані в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець, а також перекладені 

українською мовою, документи про освіту повинні бути апостильовані; 

20. Зарахування іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра  здійснюється за 

результатами вступних іспитів із визначених предметів (другий конкурсний предмет з додатку 4) і мови 

навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про 

здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на 

продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий рівень освіти.  

У випадку, якщо іноземці подають свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (факультету) 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», а вступають на освітню 

програму (спеціальність), мова якої співпадає з мовою навчання на підготовчому відділенні (факультеті) 

Університету, то рішенням Приймальної комісії Університету такі вступники можуть бути звільнені від 

вступного іспиту з мови навчання.  

Під час визначення результатів конкурсу зазначені свідоцтва прирівнюються до результатів 

вступного іспиту з мови навчання з балом по мові навчання, зазначеним у свідоцтві про закінчення 

підготовчого відділення.  

У випадку, якщо іноземці подають свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (факультету) 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», а вступають на освітню 

програму (спеціальність), вступні іспити на яку співпадають із предметами, що вивчалися на підготовчому 

відділенні (факультеті) Університету, то рішенням Приймальної комісії Університету такі вступники 

можуть бути звільнені від вступних іспитів із зазначених предметів.  

Під час визначення результатів конкурсу зазначені свідоцтва прирівнюються до результатів 

вступного іспиту із предметів з балами, зазначеним у свідоцтві про закінчення підготовчого відділення. 

21. При прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра  іноземців та осіб без громадянства, 

які мають посвідку на тимчасове проживання або діючу візу на навчання, з оплатою підготовки за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб конкурсний бал розраховується за формулою:  

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,  

де  

П1 – оцінка вступного іспиту з мови навчання за шкалою від 100 до 200 балів,  

П2 – оцінка вступного іспиту з другого конкурсного предмету за шкалою від 100 до 200 балів 
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(додаток 4);  

Порядок оцінювання результатів вступних іспитів визначено програмами вступних іспитів із 

відповідних конкурсних предметів. 

22. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо 

оцінка з вступного іспиту з мови навчання – не менше 120 балів. 

Університетом встановлені мінімальні значення кількості балів із вступних іспитів для вступу на 

основі повної загальної середньої освіти, з якими вступник допускається до участі у конкурсі (додаток 4). 

23. Зарахування іноземців на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

результатами вступних іспитів у формі іспиту з мови навчання та фахових вступних іспитів. 

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра іноземців та осіб без громадянства, які 

мають посвідку на тимчасове проживання або діючу візу на навчання, з оплатою підготовки за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб конкурсний бал розраховується за формулою:  

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,  

де П1 – оцінка вступного іспиту з мови навчання за шкалою від 100 до 200 балів,  

П2 – оцінка фахового вступного іспиту за шкалою від 100 до 200 балів (додаток 3). 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо оцінка 

з фахового вступного іспиту складає не менше 125 балів, а з вступного іспиту з мови навчання – не менше 

120 балів. 

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу 

на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою іноземного вступника для участі в 

конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію. 

24. Апеляція на результат вступного іспиту приймається за письмовою заявою вступника в день 

оголошення результатів. 

25. Зарахування іноземців на навчання на підготовчому відділенні здійснюється за умови 

наявності у них апостильованого документа про повну загальну середню освіту, отриманого за межами 

України, та за результатами конкурсного відбору документів, поданих згідно пункту 19 цього розділу, який 

проводить Приймальна комісія Університету.  

26. Навчання іноземців на підготовчому відділенні здійснюється за денною формою відповідно до 

навчальних програм, розроблених Університетом.  

27. Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземець отримує свідоцтво про 

закінчення підготовчого відділення. 

28. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі 

наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

29. На підставі рішення Приймальної комісії укладається договір про навчання та договір між 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу та видається наказ про зарахування його до університету. 

30. Навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється на контрактній основі. Іноземці та 

особи без громадянства зараховуються до ДВНЗ «ПНУ» на перший курс навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб за результатами вступних іспитів, при умові повної оплати одного року 

навчання відповідно до обраної спеціальності та мови навчання, згідно укладеного договору.  

У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про 

зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. 

31. Оплата за навчання іноземцями, проводиться у гривнях відповідно до еквіваленту в доларах 

США за курсом Національного банку України на день оплати вартості навчання. 

32. Іноземці, щодо яких Приймальною комісією Університету встановлено необхідність мовної 

підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділені (факультеті) для 

іноземних громадян. 

33. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами 

інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Ця вимога не 

поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та 

стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.  

34. За результатами процедури визнання Приймальна комісія Університету приймає рішення щодо 

продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо 

відрахування іноземця. У разі прийняття Міністерством освіти і науки України або Університетом рішення 

про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його 

неавтентичність, Університет відраховує такого іноземця. 

35. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною 

комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, а саме: подання вступником недостовірних 

персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

зарахування за квотами для іноземців.  

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Університету за власним 

бажанням, відраховані з університету за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються 

подані ними документи, не пізніше наступного робочого дня після подання заяви про відрахування. 

36. У разі якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів 

від їх початку, така особа відраховується із числа студентів Університету. 
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УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити запропоновані зміни до Правил прийому до університету у 2021 

році. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


