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1. ЗАГАЛЬНІ П О Л О Ж Е Н Н Я
1.1. До ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» приймаються громадяни України, іноземці, а
також особи без громадянства, які проживають на території України на законних
підставах, мають відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та
виявили бажання здобути вищу освіту.
1.2. Прийом до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» на всі освітні ступені (освітньокваліфікаційні рівні) здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.3. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка» 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",
Наказом № 353 від 22.09.93 «Про затвердження умов прийому на підготовчі
відділення при вищих навчальних закладах України» (із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міносвіти № 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96),
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 га 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).
1.4. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати в ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка» 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.
1.5. Прийом іноземців до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» на навчання за рахунок
коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців. Квота для
іноземців визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка
використовується для прийому вступників з числа:
•

іноземців,

які

прибувають

на

навчання

відповідно

до

міжнародних

договорів України;
•

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного
українця.

1.6. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
1.7. Вимоги ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» щодо відповідності вступників із числа
іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні
рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних
випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та
оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
1.8. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
загальнодержавними

договорами,

програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями

України,

приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі
направлень Міністерства освіти і науки України.
1.9. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності
або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на
навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань вищого навчального
закладу.
1.10. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус
яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ДЗ «ЛНУ 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.
1.11. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з
вивченням української

мови, та закордонні

українці,

статус яких

підтверджено

посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до
вищих

навчальних

закладів

України за співбесідою

з предметів,

передбачених

Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном
або українських національних культурних товариств.

2. П О Р Я Д О К та С Т Р О К И П Р И Й О М У Д О К У М Е Н Т І В , П Р О В Е Д Е Н Н Я
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ; ЗАРАХУВАННЯ
2.1. Прийом іноземних громадян до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» відбувається на
підставі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році
(Додаток XIV «ОСОБЛИВОСТІ прийому на навчання до закладів вищої освіти
іноземців та осіб без громадянства»), а також ПОЛОЖЕННЯ про прийом іноземних
громадян до ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» у 2018
році.

2.2. Зарахування

вступників з числа іноземців на навчання за кошти

фізичних

(юридичних) осіб до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» може здійснюватися:
•

двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01
листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

•

упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 7
розділу XV Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році,
для прийому таких іноземців не застосовуються.
2.3. До ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» приймаються іноземці, що мають середню
освіту, незалежно від расової належності, статі, мови, ставлення до релігії.
2.4. Набір іноземців на навчання здійснюється відділом міжнародних зав'язків ДЗ
«ЛНУ імені Тараса Шевченка» самостійно та через юридичних чи фізичних осіб при
наявності свідоцтва на цей вид діяльності та договору з юридичною особою офіційним представником ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
2.5. Зарахування

іноземців

на навчання

на відповідному

ступені

вищої

освіти

здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та
мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та
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.
2.6. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній
базі співробітниками відділу міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
2.7. До відділу міжнародних зав'язків

іноземці подають такі документи, визначені

постановами Кабінету Міністрів України та Наказами відповідних Міністерств, УДМС
та інших відомств, а саме:
•

анкету-заяву встановленого зразка на ім'я ректора ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка»;

•

копію документа про попередню освіту та його нотаріально завірений
переклад українською мовою;

•

додаток до документа про попередню освіту з оцінками та його нотаріально
завірений переклад українською мовою;

•

дійсний паспорт, та його нотаріально завірений переклад

українською

мовою;
•

медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж

за два місяці до від'їзду на навчання в Україну, а також його нотаріально
завірений переклад українською мовою;
•

дійсний страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

•

8 фотокарток розміром 6x4 см;

•

копію квитанції про сплату мінімально визначеної вартості навчання.

2.8. Усі перераховані вище документи повинні бути легалізовані в установленому
порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
2.9. Іноземці, які постійно проживають

па території

України, мають право вступу

до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» нарівні з громадянами України та надають
документи, передбачені

для

вступу для

громадян

України

(постанова

Кабінету

Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1238). Сплачують за навчання на рівні
вартості для громадян України.

3. П Р И Й О М І Н О З Е М Н И Х Г Р О М А Д Я Н Д О
ДЗ «ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНІВ
БАКАЛАВРА, МАГІСТРА ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ Ф О Р М Н А В Ч А Н Н Я
3.1. Прийом документів від іноземних громадян здійснюється співробітниками відділу
міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
3.2. Співробітники відділу міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
перевіряють

наявність

окресленим в Наказі
(стажування)

іноземців

усіх необхідних документів та в разі їх відповідності вимогам,
МОНУ

«Деякі

питання

організації

та осіб без громадянства»

набору

та

від 01.11.2013 року за

навчання
номером

1541, роздруковують анкету-заяву на ім'я ректора університету.
3.3. Співробітники деканатів відповідних факультетів / інститутів, де виявляє бажання
навчатися іноземець, організовують вступні випробування з визначених предметів та
мови навчання для іноземного абітурієнта, результатом яких має бути виявлення рівня
знань з української (російської) мови та профільних дисциплін.
3.4. Відповідно до результатів вступних випробувань з визначених предметів та мови
навчання обирається одна з наступних процедур:
• Якщо за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови
навчання абітурієнт набирає 0-26

балів, йому не рекомендовано вступати до

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
• Якщо за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови
навчання абітурієнт набирає 27 - 65 бали,

його результат дозволяє йому

вступити до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» на здобуття ступеню бакалавра з

одночасним відвідуванням курсів з метою вивчення української (російської)
мови.
Термін

навчання

-

4 роки

(термін

відвідування

курсів

з

української

(російської) мови може варіюватися в залежності від проявлених зусиль та
здібностей студента).
Вартість навчання - відповідно до встановленої
громадян

за ступенем

«Бакалавр»

Вартості навчання

іноземних

денної / заочної форми навчання у 2017 -

2018 році.
• Якщо за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови
навчання абітурієнт набирає 67 - 100 балів, його результат дозволяє йому
вступити до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» на здобуття ступеню бакалавра
без відвідування курсів з метою вивчення української (російської) мови.
Термін навчання - 4роки/1,5роки

відповідно.

Вартість навчання - відповідно до встановленої

Вартості навчання

іноземних

громадян за ступенем «Бакалавр» / «Магістр» денної/ заочної форми
у 2017 -2018

навчання

році.

3.5. У разі виявлення задовільного або достатнього рівня знань (27 -

100 балів),

співробітники відділу міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса

Шевченка»

заносять персональні відомості абітурієнта до Єдиної бази.
3.6. Після проходження вступних випробувань з визначених предметів та мови
навчання іноземний громадянин отримує від співробітників відповідних деканатів /
директоратів розрахунковий рахунок для сплати вартості навчання.
3.7. Після внесення оплати з іноземним громадянином укладається договір про надання
освітніх послуг.
3.8. Після підписання договору іноземний абітурієнт зараховується до складу студентів
ДЗ

«ЛНУ

імені

Тараса

Шевченка».

Відомості

про

зміну

статусу

вносяться

співробітниками відділу міжнародних зав'язків до Єдиної бази.
3.9. Відділ міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» готує наказ про
зарахування абітурієнта та формує його у Єдиній базі.
4. П Р И Й О М І Н О З Е М Н И Х Г Р О М А Д Я Н Д О Д З « Л Н У І М Е Н І Т А Р А С А
ШЕВЧЕНКА» НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ, ДОКТОРАНТУРІ
5.1. Прийом

документів

від

іноземних

громадян

для

навчання

в

аспірантурі,

докторантурі здійснюється співробітниками відділу міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка».
5.2. Форма навчання - денна. Термін навчання - аспірантура - 4 роки, докторантура 2 роки. Термін навчання може змінюватися у зв'язку з різними строками заїзду

іноземних громадян, що регламентується законодавчими актами Міністерства освіти і
науки України та Міністерства закордонних справ України.
5.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства для зарахування на навчання в
навчання в аспірантурі, докторантурі подають до відділу міжнародних зв'язків такі
документи,

визначені

постановами

Кабінету

Міністрів

України

та

наказами

відповідних Міністерств, УДМС та інших відомств, а саме:
•

анкету-заяву встановленого зразка на ім'я ректора ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка»;

•

копію документа про попередню освіту та його нотаріально завірений
переклад українською мовою;

•

додаток до документа про попередню освіту з оцінками та його нотаріально
завірений переклад українською мовою;

•

дійсний паспорт та його нотаріально завірений переклад

українською

мовою;
•

медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж
за два місяці до від'їзду на навчання в Україну, а також його нотаріально
завірений переклад українською мовою;

•

дійсний страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

•

8 фотокарток розміром 6x4 см;

•

копію квитанції про сплату визначеної вартості навчання.

5.4. Співробітники відділу міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
перевіряють

наявність

окресленим в Наказі
(стажування)

іноземців

усіх необхідних документів та в разі їх відповідності вимогам,
МОНУ

«Деякі

питання

організації

та осіб без громадянства»

набору

та

навчання

від 01.11.2013 року за

номером

1541, направляють іноземного громадянина до відділу аспірантури ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка».
5.5. Зарахування на навчання здійснюється наказом ректора Університету. Проект
наказу готує керівник відділу аспірантури. Співробітники відділу аспірантури заносять
персональні

відомості

іноземця до Єдиної бази, а також формують

наказ

про

зарахування іноземця в базі.
5.6. Зі студентом (слухачем) укладається договір, на підставі якого проводиться оплата
навчання. Зарахування проводиться у терміни, визначені законодавчими актами щодо
навчання іноземних громадян, Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році
(Додаток XIV «ОСОБЛИВОСТІ

прийому на навчання до закладів вищої освіти

іноземців та осіб без громадянства»), а також ПОЛОЖЕННЯ про прийом іноземних
громадян до ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» у 2018
році.

5. П О Н О В Л Е Н Н Я Т А П Е Р Е В Е Д Е Н Н Я І Н О З Е М Н И Х Г Р О М А Д Я Н Д О Д З
«ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЮ
БАКАЛАВРА ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ Ф О Р М Н А В Ч А Н Н Я
6.1. Прийом документів від іноземних громадян на поновлення та

переведення

здійснюється співробітниками відділу міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка».
6.2. До відділу міжнародних зав'язків

іноземці подають такі документи,

визначені

постановами Кабінету Міністрів України та Наказами відповідних Міністерств, УДМС
та інших відомств, а саме:
•

анкету-заяву встановленого зразка на ім'я ректора ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка»;

•

копію документа про попередню освіту та його нотаріально завірений
переклад українською мовою;

•

додаток до документа про попередню освіту з оцінками та його нотаріально
завірений переклад українською мовою;

•

академічна довідка;

•

дійсний паспорт та його нотаріально завірений переклад українською
мовою;

•

медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж
за два місяці до від'їзду на навчання в Україну, а також його нотаріально
завірений переклад українською мовою;

•

8 фотокарток розміром 6x4 см;

•

копію квитанції про сплату мінімально визначеної вартості навчання.

6.3. Співробітники відділу міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
перевіряють

наявність

окресленим в Наказі
(стажування)

іноземців

усіх необхідних документів та в разі їх відповідності вимогам,
МОНУ

«Деякі

питання

організації

та осіб без громадянства»

набору

та

навчання

від 01.11.2013 року за

номером

1541, роздруковують анкету-заяву на ім'я ректора університету.
6.4. Співробітники деканатів відповідних факультетів / інститутів, де виявляє бажання
навчатися іноземець, складають список предметів академічної різниці на підставі
академічної довідки, наданої іноземним абітурієнтом.
6.5.

Після

складання

іноземцем

академічної

різниці,

співробітники

міжнародних зав'язків ДЗ " «ЛІТУ імені Тараса Шевченка»
відомості абітурієнта до Єдиної бази.

заносять

відділу

персональні

6.6. Після внесення оплати з іноземним громадянином укладається договір про надання
освітніх послуг.
6.7. Після підписання договору іноземний абітурієнт зараховується до складу студентів
ДЗ

«ЛНУ

імені

Тараса

Шевченка».

Відомості

про

зміну

статусу

вносяться

співробітниками відділу міжнародних зав'язків до Єдиної бази.
6.8. Відділ міжнародних зав'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» готує наказ про
поновлення / поновлення з іншого ВНЗ / переведення з іншого ВНЗ абітурієнта та
формує його у Єдиній базі.

Проект Положення підготував:
в.о. начальника відділу
.В. Мигович

ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної роботи
Відповідальний секретар
приймальної комісії
Головний бухгалтер
Начальник юридичного відділу

