
Додаток 12 

до Правил прийому на навчання 

до ДУІТЗ у 2022 році 

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

АБІТУРІЄНТІВ НА НАВЧАННЯ ДО ДУІТЗ 

(відповідно до Наказу МОН України  № 1541 від 01.11.2013 р. із 

змінами, внесеними згідно з Наказами МОН від 11.12.2015 № 1272, 

від 11.08.2017 № 1167, від 20.01.2021 № 71) 

 

Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною формами 

здобуття освіти. 

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

юридичних осіб може здійснюватися: 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада 2022 року і 

до 01 березня 2023 року): для здобуття ступенів бакалавра, магістра – за результатами 

оцінювання/розгляду поданих документів  та вступних випробувань з визначених 

предметів та мови навчання; 

2) упродовж року для навчання в докторантурі – за результатами 

оцінювання/розгляду поданих документів та вступних випробувань з визначених 

предметів та мови навчання; 

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету 

(відділення, підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для 

здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку 

переведення та поновлення – на підставі рішення Приймальної комісії за результатами 

вивчення поданих документів; 

4) упродовж року за програмами академічної мобільності – відповідно до 

положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 

Постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579. 

Строки подання, розгляду/оцінювання документів, проведення вступних 

випробувань та зарахування іноземців встановлюються правилами прийому до ДУІТЗ.  

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом 

навчального закладу відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та 

включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та 

(або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання 

документів.  

Для вступу іноземець особисто подає до Відділу іноземних студентів 

(Приймальної комісії) заяву у паперовій формі.   

До заяви іноземець додає: 

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у 

разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається 

академічна довідка); 

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст 

навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, 
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тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї 

інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра 

або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити 

визнання кваліфікації за документом; 

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без 

громадянства; 

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; 

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською 

мовою: 

- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

- копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня; 

Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, 

подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу 

та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких 

реалізується академічна мобільність. 

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в 

країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого 

засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України. 

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. 

За результатами процедури визнання навчальний заклад приймає рішення щодо 

продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури 

визнання, або щодо відрахування іноземця. 

У разі прийняття Міністерством освіти і науки або ДУІТЗ рішення про відмову у 

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

неавтентичність, ДУІТЗ відраховує такого іноземця. 

Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та 

державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, 

передбаченому цими договорами та програмами. 

 

 

 

 

 



Проходження вступних випробувань: 

 для вступу на 1 курс за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальностями 

172 «Телекомунікації та радіотехніка», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 

122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» іноземні абітурієнти повинні пройти вступні випробування з 

таких 3-х предметів: 

1. Мова навчання. 

2. Математика. 

3. Іноземна мова (англійська, німецька або французька). 

 
 для вступу на 1 курс за освітнім ступенем «Бакалавр» за напрямами: 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та 054 «Соціологія» іноземні абітурієнти повинні 

пройти вступні випробування з таких 3-х предметів: 

1. Мова навчання. 

2. Математика. 
3. Іноземна мова (англійська, німецька або французька).   

 

 для вступу «на старші курси», за освітнім ступенем «Бакалавр» на підставі 

диплому молодшого спеціаліста потрібно пройти 2 вступні випробування: 

1. Мова навчання. 

2. Математика.  

 

 для вступу на 1-й курс за освітнім ступенем «Магістр» потрібно пройти 

2 вступні випробування: 

1. Вступне випробування за фахом. 

 

 на Підготовче відділення іноземні громадяни зараховуються тільки на підставі 

рішення Приймальної комісії за результатами вивчення поданих вищезазначених 

документів, без вступних випробувань.  


