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м. Старобільськ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1

1.1. 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 № 154) "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. 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.
1.3. ,Прийом до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» на всі освітні ступені (освітньокваліфікаційні рівні) здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
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:
і
®

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. 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.
/

1.8. 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.
1.9. 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 дог оворами, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.
/
1.10. 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. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ; ЗАРАХУВАННЯ
/

2.1. Прийом іноземних громадян до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» відбувається на
підставі законодавчих актів щодо навчання іноземних громадян, перелічених у пункті
1.1. цього документу, а також Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2017 році (Додаток З «ОСОБЛИВОСТІ прийому на навчання
іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України») та Правил
прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в 2017
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.

2.3. До ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» приймаються іноземці, що мають середню
освіту, незалежно від расової належності, статі, мови, ставлення до реліг ії.
2.4. Набір іноземців па навчання здійснюється відділом міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка» самостійно та через юридичних чи фізичних осіб при
наявності свідоцтва на ней вид діяльності та договору з юридичною особою офіційним представником ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
2.5.

Зарахування

іноземців

на

навчання

на

відповідному

рівні

вищої

освіти

здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та
мови навчання (тестування або співбесіда) та на підставі академічних прав па
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
державній електронній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО) співробітниками відділу
міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
2.7. До відділу міжнародних зв'язків іноземці подають наступні 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»;

о

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;

і

•

дійсний паспорт та його нотаріально завірений переклад українською
мового;

•

медичний сертифікат про дтап 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.

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 на 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. ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО
ДЗ «ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНІВ
БАКАЛАВРА, МАГІСТРА ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
3.1. Прийом документів від іноземних громадян здійснюється співробітниками відділу
міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
/

3.2. Співробітники відділу міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
перевіряють наявність усіх необхідних документів та в разі відповідності пакету
документів роздруковують анкету-заяву на ім'я ректора університету.
3.3. На факультетах / інститутам, де виявляє бажання навчатися іноземець, наказом
ректора Університету створюються предметні (фахові) комісії, які проводять вступні
випробування з визначених предметів та мови навчання у вигляді тестування або
співбесіди для іноземного абітурієнта, результатом яких має бути виявлення
актуального рівня знань.
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 -

149

балів

(незадовільний рівень),

йому

рекомендовано вступити на підготовче відділення ДЗ «ЛНУ імені Тараса
і

Шевченка».
Термін навчання - 10 місяців. 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, але не повинен бути менше 8 місяців з виконанням
у повному обсязі навчального плану та програм дисциплін.
Вартість

навчання - відповідно до встановленої Вартості навчання

іноземних

громадян на підготовчому відділенні ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
« Якщо за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови
/ навчання абітурієнт набирає

150 - 174 бали,

його результат вважається

задовільним та дозволяє йому вступити до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

на

здобуття

ступеню

бакалавра

з

одночасним

відвідуванням

занять

підготовчого відділення з метою вивчення української (російської) мови.
Термін

навчання

-

4

роки

(термін

відвідування

занять

з

української

(російської) мови може варіюватися в залежності від проявлених зусиль та
здібностей студента).
Вартість

навчання - відповідно до встановленої Вартості навчання

громадян за ступенем
1

«Бакалавр»

іноземних

денної / заочної форми навчання у 2016 -

2017 році.
• Якщо за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови
навчання

абітурієнт

набирає

75

-

100

балів

(достатній

рівень),

йому

пропонується до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» на здобуття ступеню
«Бакалавр» / «Магістр».
Термін навчання - 4 роки /1,5 роки відповідно.
Вартість

навчання - відповідно до встановленої Вартості навчання

громадян за

ступенем

іноземних

«Бакалавр» / «Магістр» денної/ заочної форми навчання

у 2016 - 2017 році.
/

3.5. У разі виявлення задовільного або достатнього рівня знань (50 - 100 балів),
співробітники

відділу

міжнародних зв'язків ДЗ

«ЛНУ

імені

Тараса

Шевченка»

заносять персональні відомості абітурієнта до ЄДЕБО.
3.6. Після проходження вступних випробувань з визначених предметів та мови
навчання іноземний громадянин отримує довідку для сплати навчання, яку видають
співробітники відповідних деканатів / директоратів тих факультетів / інститутів, де
виявив бажання навчатися іноземний громадянин.
3.7. Після внесення оплати за сприяння відділу міжнародних зв'язків з іноземним
громадянином укладається договір про надання освітніх послуг (в 2-х примірниках).
/

3.8. Після підписання договору іноземний абітурієнт зараховується до складу студентів
ДЗ

«ЛНУ

імені

Тараса

Шевченка».

Відомості

про

зміну

статусу

вносяться

співробітниками відділу міжнародних зв'язків до ЄДЕБО.
3.9. Відділ міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» готує наказ про
зарахування абітурієнта та формує його в ЄДЕБО.

*

4. ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО
ДЗ «ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
4.1. Прийом документів від іноземних громадян для навчання

на підготовчому

відділенні здійснюється співробітниками відділу міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка».

4.2. Форма навчання - денна. Термін навчання - 10 місяців. Термін навчання може
змінюватися

у

зв'язку

з

різними

строками

заїзду

іноземних

регламентується законодавчими актами Міністерства освіти

громадян,

що

і науки України та

Міністерства закордонних справ України, але не повинен бути менше 8 місяців з
виконанням у повному обсязі навчального плану та програм дисциплін,
і
4.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства для зарахування на підготовче
відділення

мають

подати

наступні

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 «ЛІТУ 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.

4.4. Співробітники відділу міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
перевіряють наявність усіх необхідних документів та в разі відповідності пакету
документів направляють іноземного громадянина до підготовчого відділення ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка».
»

4.5. Зарахування на навчання здійснюється наказом ректора Університету. Проект
наказу готує керівник підготовчого відділення. Співробітники підготовчого відділення
заносять персональні відомості іноземця до ЄДЕБО.
4.6. Зі студентом (слухачем) за сприяння відділу міжнародних зав'язків укладається
договір про надання освітніх послуг (в 2-х примірниках), на підставі якого проводиться
оплата навчання. Зарахування проводиться у терміни, визначені законодавчими актами
щодо 'навчання

іноземних громадян, Умовами

прийому на навчання до вищих

навчальних закладів України в 2017 році (Додаток 3. «ОСОБЛИВОСТІ прийому на
навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України»),
і

а також ПОЛОЖЕННЯМ

про прийом

іноземних громадян до ДЗ

«Луганський

національний університет імені Тараса Шевченка» у 2017 році.
4.7. На підготовчому відділенні студенти (слухачі) вивчають українську (російську)
мову та загальноосвітні дисципліни за типовими навчальними планами залежно від
обраного профілю.
4.8. Заняття проводяться по групах. Мінімальна наповнюваність групи - 6 - 8 осіб.
Остаточне формування груп здійснюється після закінчення формування контингенту
студентів (слухачів) розпорядженням керівника відділення.
4.9. Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна
робота, контрольні заходи.
/

4.10. Основними видами навчальних занять є: лекції, практичні заняття, консультації.
4.11. Форми поточного контролю визначаються викладачами. Семестровий контроль
проводиться у формах, передбачених навчальним планом: у формах семестрового
екзамену (з мови проводиться у двох формах: письмовій та усній), диференційованого
заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу,
визначеного навчальною програмою і в терміни, встановлені навчальним планом та
графіком навчального процесу.
4.12. Навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян закінчується
складанням випускних іспитів.
4.13. Випускники підготовчого відділення - іноземні громадяни, які успішно склали
іспити, отримують свідоцтво відповідного зразка.
4.14: Студенти (слухачі) підготовчого відділення, що не склали випускні іспити, або
виявили недостатній рівень знань, необхідних для навчання у ВНЗ, відраховуються з
числа студентів (слухачів) відділення як такі, що не виконали навчальний план,
повертаються на батьківщину за власний рахунок.-

5. ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО ДЗ «ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА» НА Н А В Ч А Н Н Я В АСПІРАНТУРІ, ДОКТОРАНТУРІ
»

5.1.

Прийом

документів

від

іноземних

громадян

для

навчання

в

аспірантурі,

докторантурі здійснюється співробітниками відділу міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка».

5.2. Форма навчання - денна. Термін навчання - аспірантура - 4 роки, докторантура 2 роки. Дата зарахування 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
аспірантурі, докторантурі мають подати наступні 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 розмірїом 6x4 см;

• •

копію квитанції про сплату визначеної вартості навчання.

5.4. Співробітники відділу міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
перевіряють наявність усіх необхідних документів та в разі відповідності пакету
документів направляють іноземця до відділу аспірантури ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка».
5.5. Зарахування на навчання здійснюється відповідно до наказу ректора Університету.
Проект наказу готує відділ аспірантури. Співробітники відділу аспірантури заносять
персональні відомості іноземного громадянина "до СДЕБО. а також формують наказ
про його зарахування в СДЕБО.
5.6. З аспірантом / докторантом укладається за сприяння відділу міжнародних зав'язків
/

укладається договір про надання освітніх послуг (в 2-х примірниках), на підставі якого
проводиться оплата навчання. Зарахування проводиться у терміни, визначені
законодавчими актами щодо навчання іноземних громадян. Умовами прийому на
навч'ання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (Додаток 3.
«ОСОБЛИВОСТІ прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих
навчальних закладів України»), а також ПОЛОЖЕННЯМ про прийом іноземних

громадян до ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» у 2017
році!

6. ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО ДЗ
«ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЮ
БАКАЛАВРА ДЕННОЇ ГА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
6.1. Прийом документів від іноземних громадян на поновлення та переведення
здійснюється співробітниками відділу міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса
/

Шевченка».
6.2. До відділу міжнародних зв'язків іноземці подають наступні 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 визначеної вартості навчання.

6.3. Співробітники відділу міжнародних зв'язків: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
перевіряють наявність усіх необхідних документів та в разі відповідності пакету
документів роздруковують анкету-заяву на ім'я ректора університету.
/

6.4. Співробітники деканатів відповідних факультетів / інститутів, де виявляє бажання
навчатися іноземний громадянин, складають список предметів академічної різниці на
підставі академічної довідки, наданої іноземним абітурієнтом.
6.5. Після складання іноземним громадянином академічної різниці, співробітники
відділу міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» заносять персональні
відомості абітурієнта до ЄДЕБО.

6.6. Після внесення оплати за сприяння відділу міжнародних зв'язків з іноземним
громадянином укладається договір про надання освітніх послуг (в 2-х примірниках).
6.7. Після підписання договору іноземний абітурієнт зараховується до складу студентів
ДЗ

«ЛНУ

імені

Тараса

Шевченка».

Відомості

про

зміну

статусу

вносяться

співробітниками відділу міжнародних зв'язків до ЄДЕБО.
6.8. Відділ міжнародних зв'язків ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» готує наказ про
поновлення / поновлення з іншого ВИЗ / переведення з іншого ВНЗ іноземного
громадянина та формує його в ЄДЕБО.

Проект Положення підготував:
в.о. завідувача відділу
міжнародних зав'язків

ПОЕОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної робо ти
Еоловний бухгалтер
Начальник юридичного відділу
В.о. завідувача підготовчого відділення
В.о. завідувача відділу аспірантури

І.В. Мигович

