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Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України 

"Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про 

закордонних українців", 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", 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 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 

грудня 2015 року № 1272). 

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 обсягів державного замовлення. 

  

1. Загальні положення 

 

1.1. Прийом іноземців на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється: 

- за міжнародними договорами України та державними програмами на підставі 

направлення МОН України у порядку, передбаченому цими договорами та 

програмами; 

- за програмами академічної мобільності; 

- за договорами, укладеними КПІ ім. Ігоря Сікорського з юридичними та 

фізичними особами. 

1.2. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) 

формами навчання. 



1.3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних та 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. 

1.4. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, вступають до вищих навчальних закладів за акредитованими 

освітніми програмами (спеціальностями) на конкурсних засадах: 

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

березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра – за 

результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами б), в) пункту 

1.11. цього Положення документів та співбесіди з визначених предметів та 

мови навчання; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами 

оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року       

№ 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 

року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та 

мови навчання. 

1.5. Рішення    про    відповідність   іноземця   встановленим   умовам   прийому на 

навчання за обраною ним спеціальністю здійснюється Центром міжнародної 

освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, який здійснює обчислення балів/оцінок 

вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та 

встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із 

загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.  

1.6. Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої 

освіти здійснюється за результатами вступного випробування 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 для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти 

відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень 

освіти. 

1.7. Прийом документів здійснюється з 1 липня по 30 вересня 2018 року; зарахування 

- не пізніше 01 жовтня на підставі наказів про зарахування, що формуються в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти.  

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

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями 

України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до 

вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і 

науки України. 

1.9. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного 

українця, при вступі до вищих навчальних закладів України 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. 



Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного   

українця,  можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у 

межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, 

передбачених Правилами прийому. 

1.10. Вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського такі  документи 

у паперовій формі: 

a) заяву; 

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

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом 

першого семестру навчання здійснюється його нострифікація); 

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

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

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

разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу); 

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

навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, 

отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних 

дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної 

освіти; 

е)   копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу 

без громадянства;  

ж)  поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

з)     6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові); 

і)      копію посвідчення закордонного українця (за наявності).    

         Документи, зазначені у підпунктах б), в), г), д), е) цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.  

         Документи, зазначені у підпунктах б), в), г), д) 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. 

1.11. 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, які 

перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово 

окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття 

певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, 

визначеному Законом України "Про вищу освіту". 

1.12. 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 державним замовленням здійснюється в межах квот, 

визначених Кабінетом Міністрів України. 

1.13.  Іноземні громадяни, щодо яких Центром міжнародної освіти  встановлено      

необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку  

підготовку на Підготовчому відділенні ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського. 



1.14. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності 

або для здобуття вищої освіти за узгодженими між КПІ ім. Ігоря Сікорського та 

іноземним вищим навчальним закладом освітніми програмами приймаються на 

навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

1.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном 

ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення 

еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання 

здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 

року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року 

за № 614/27059. Процедура визнання документа з метою продовження навчання 

здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого 

року навчання його власника. 

1.16. Під час навчання іноземних громадян в КПІ ім. Ігоря Сікорського на них 

поширюються всі без винятку академічні правила, встановлені для студентів КПІ 

ім. Ігоря Сікорського згідно “Положення про організацію освітнього процесу в 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, “Положення про проведення атестації студентів та 

семестрового контролю в КПІ ім. Ігоря Сікорського та правил внутрішнього 

розпорядку в університеті та в гуртожитках.  

1.17. Іноземці-вступники на навчання повинні мати в’їзну візу типу “Д”, яку вони 

отримують в Посольствах України у відповідних країнах на підставі запрошень, 

виданих КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

   
Примітка: до документів, поданих у паперовому вигляді, вступники додають   

                   документи у сканованому вигляді. 

 

2. Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства – 

вступників на Підготовче відділення 

 

2.1. Прийом іноземних громадян на Підготовче відділення для іноземних  громадян 

та на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови наявності у 

них повної загальної середньої освіти за запрошенням університету. 

2.2. Навчання іноземців на Підготовчому відділенні здійснюється за денною 

формою згідно з навчальними програмами, розробленими КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. Після закінчення слухачі ПВІ складають випускні випробування, 

які проводяться Центром тестування та моніторингу знань у відповідності до 

Положення про вступні випробування КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

2.3. Рішення про видачу запрошення на Підготовче відділення для іноземних 

громадян КПІ ім. Ігоря Сікорського приймає Центр міжнародної освіти КПІ   ім. 

Ігоря Сікорського на підставі аналізу поданих до ЦМО копій таких документів: 

а)  паспортного документа іноземця; 

б) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін 

оцінками (балами) або академічної довідки; 

в) письмової згоди на обробку персональних даних. 

2.4. Видача   запрошення   на   підготовче    відділення    або    навчання  за обраною 

спеціальністю  здійснюється   відповідно  до  наказу МОН України 1541 від 

01.11.2013р.(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 



2015 року № 1272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.2016р. 

за № 8/28138).  

2.5. Термін подачі документів на Підготовче відділення згідно наказу Міністерства 

освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Порядок організації 

набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.2016р. за № 8/28138) – 

упродовж року, за умови виконання навчального плану в повному обсязі. Для 

груп, які починають навчальний рік пізніше, встановлюється окремий графік 

навчального процесу, який затверджується директором ЦМО КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

Початок  навчання  з 1 вересня відповідно до наповнюваності груп. 

2.6. Підставою для зарахування іноземця на підготовче відділення Центру 

міжнародної освіти є заява іноземця, рішення ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського та 

договір на навчання. 

 
   Примітка: для зарахування на підготовче відділення вступники подають документи, 

                      зазначені в пункті 1. 

 

3. Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства – 

вступників на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем “Бакалавр” 

 

3.1.   На навчання для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра приймаються 

особи, які мають повну загальну середню освіту за результатами вступного 

випробування. 

Вступ на бакалаврські програми з англійською мовою навчання здійснюється за 

результатами вступних випробувань з англійської мови та двох інших 

конкурсних предметів. 

         Як виняток, допускається прийом на перший курс без сертифікатів за умови 

успішного складання вступних випробувань. 

3.2. Випускники Підготовчих відділень для іноземних громадян інших навчальних 

закладів, які мають відповідний сертифікат про його закінчення,  зараховуються 

на обраний факультет за результатами вступних випробувань, які проводяться 

Центром тестування та моніторингу знань  КПІ ім. Ігоря Сікорського, на 

конкурсних засадах та на підставі укладеного договору.  

3.3.  Іноземні громадяни, які отримали атестат про повну середню освіту в Україні та  

сертифікати ЗНО з відповідних предметів, мають право вступати на перший курс 

усіх форм навчання без проходження вступного випробування на конкурсних 

засадах та на підставі укладеного договору. 

3.4.   Порядок конкурсного відбору іноземних громадян, які з питань вступу до  

вищих навчальних закладів користуються правами громадян України,  

регламентується Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

3.5. При прийомі на 1 курс іноземні громадяни проходять вступні випробування з: 

             ●  української (або російської, або англійської) мови; 

●  двох  інших  конкурсних  предметів,  які   визначаються  в  додатку  Правил 

     прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в залежності від обраного факультету 

    (інституту). 



3.6.  Термін  подачі  заяв  та  документів  для  вступу  в    КПІ ім. Ігоря Сікорського за 

акредитованими спеціальностями – з 1 липня до 30 вересня. 

3.7. Підставою для зарахування іноземця на обраний факультет (інститут) є заява, 

результати успішного проходження вступного випробування, договір на 

навчання. 

 
  Примітка:  для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем                

“Бакалавр” вступники подають документи, зазначені в пункті 1. 

 

4. Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства – 

вступників на навчання для здобуття ступеня “Магістр”. 

 

4.1. Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за певною спеціальністю 

здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра, або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста.  

4.2. Допускається прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження 

додаткових вступних випробувань.  

4.3. При прийомі до магістратури іноземні громадяни, які отримали диплом 

бакалавра, проходять вступні випробування в атестаційних комісіях 

факультетів/інститутів з: 

●   іноземної мови; 

●   спеціальності, на яку вступають; 

●   додаткове вступне випробування (за умови п.4.2.)  

Вступні  випробування  та консультації  перед  ними визначаються 

атестаційними комісіями  і   проводяться   згідно  з  розкладом,  затвердженим  в  

установленому порядку. 

4.5. При прийомі до магістратури осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 

закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання 

Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним 

закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.  

4.6. Зарахування до магістратури іноземних громадян проводиться на конкурсній 

основі за результатами вступних випробувань та на підставі укладеного 

договору. 

4.7. Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для 

вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та 

ступенем магістра проводиться у наступні терміни: 

   прийом документів (подання заяв): з 20.06 до 20.09 поточного року; 

   вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 22.06 до 

30.09 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної 

атестаційної комісії. 

   можливий прийом в магістратуру перед початком другого семестру. 
 



Примітка:  для   зарахування   на   навчання    за    ступенем    ”Магістр”  вступники  

                     подають документи,  зазначені в пункті 1. 

 

5. Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства – 

вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук. 

 

 

5.1. До аспірантури (докторантури) приймаються іноземні громадяни, що мають 

вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

         1) Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється 

              в аспірантурі за очною (денною) або заочною формою навчання. 

2) Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється за очною (денною)  

    формою навчання. 

5.2.  Іноземні громадяни, які вступають до аспірантури складають 

вступні випробування: 

        ● зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної  

         спеціальності); 

         Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж   та, 

яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені 

додаткові вступні випробування. 

         ● з іноземної мови на вибір (англійської, німецької, іспанської, французької), або 

іншої іноземної мови за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу, коли 

знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.  

         Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською 

мовою: 

  ● тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня    

“доктор наук”; 

  ● копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня. 

5.3. При прийомі до аспірантури (докторантури) осіб, які подають документ про 

здобуту за кордоном відповідну освіту, обов'язковою є процедура визнання і 

встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до 

Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 

вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 

травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 

червня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання документа з метою 

продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку 

другого семестру першого року навчання його власника. 

5.4. Рішення про допуск  до вступних випробувань приймає Центр міжнародної 

освіти згідно поданих документів та на підставі подання факультету. 

5.5.   Термін подачі заяв та документів для вступу до аспірантури: 

● з 7 серпня до 25 серпня поточного року. 

         В окремих випадках можливий прийом в аспірантуру упродовж року за 

рекомендацією випускаючої кафедри. 

5.6.  Для  іноземних громадян, які мають ступінь магістра, або спеціаліста прийом в 

заочну аспірантуру - протягом року. 

5.7. Вступні випробування до аспірантури проводяться з 1 вересня по 12 вересня 

поточного року, або протягом року за рекомендацією кафедри. 



5.8. Підставою для зарахування іноземця до аспірантури (докторантури) є заява за 

поданням факультету, результати вступних випробувань та договір на навчання. 

5.9.  Вступники до аспірантури (докторантури) подають такі документи: 

        а) заяву вступника; 

        б) копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності   

(кваліфікації) та копію додатку до нього, (особи, які здобули відповідну освіту 

за кордоном – копію нострифікованого диплома); 

        в) анкета; 

        г) витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (інституту) про 

           рекомендацію до вступу до аспірантури (при наявності) 

        д) дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим 

висновком наукового керівника; 

        е) список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за 

місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій)з відгуком наукового 

керівника; 

         Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.   

 

 

6. Порядок оформлення Посвідки на тимчасове проживання в Україні. 

 

6.1. Оформлення Посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземному 

громадянину, який прибув за довгостроковою візою на навчання, проводиться в 

Державній міграційній службі України на підставі письмового звернення КПІ ім. 

Ігоря Сікорського.  

6.2. Для отримання Посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземний 

громадянин в триденний термін після прибуття в Україні повинен подати до  

відділу паспортно-візової роботи Центру міжнародної освіти такі документи: 

●  Заяву. 

● Паспортний документ іноземця з візою “Д”, якщо інше не  передбачено 

законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок з 

особистими даними і візою. 

● Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця з 

особистими даними, засвідчений нотаріусом або центром перекладів. 

●  Квитанцію про сплату державного мита  

● Шість фотокарток іноземця розміром 35x45 мм. (кольорові матові)  

6.3.   Посвідка на тимчасове проживання в Україні видається на термін навчання. 

         Посвідка видається іноземцю під розписку після пред`явлення паспортного 

документа іноземця, в якому на останній вільній сторінці проставляється 

відмітка про отримання Посвідки, що скріплюється печаткою ДМС. 

6.4. Іноземець після отримання Посвідки повинен протягом 10 днів зареєструвати 

місце проживання, а в разі його зміни – перереєструвати в порядку, 

встановленому Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні”. 

6.5. Після закінчення терміну навчання у разі відсутності підстав для продовження 

строку дії Посвідки на тимчасове проживання іноземець зобов`язаний  в 

семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі 

України. При цьому посвідку на тимчасове проживання іноземець повертає до 

відділу паспортно-візової роботи Центру міжнародної освіти. 

   



 

7.  Після підписання договору на навчання ректором університету іноземний 

громадянин зараховується на обраний факультет (інститут). 

8.   Зарахованим на навчання іноземним студентам видається студентський квиток та 

залікова книжка, аспірантам видається посвідчення встановленого 

законодавством зразка. 

 
           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                           Вчений секретар Вченої Ради 

на Засіданні Вченої Ради                                            КПІ імені Ігоря Сікорського 

КПІ імені Ігоря Сікорського                                      _______________А.А.Мельниченко 

 
    ПРОТОКОЛ №                     від                                      _________________ 


