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ПОРЯДОК
прийому до Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського для здобуття вищої освіти іноземців та осіб без
громадянства

І. Загальні положення

1.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ТНУ імені 
В. І. Вернадського 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», 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 № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства 
освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

1.2. Цей Порядок визначає особливості прийому на навчання до ТНУ імені 
В. І. Вернадського іноземців та осіб без громадянства (далі -  іноземці).

1.3. Іноземці можуть здобувати 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 ТНУ імені В. І. Вернадського про міжнародну академічну 
мобільність.

Прийом іноземців до ТНУ імені В. І. Вернадського на навчаннт за рахунок 
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.



1.4. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до 
ТНУ імені В. І. Вернадського за акредитованими освітніми програмами 
(спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 
(юридичних) осіб може здійснюватися ТНУ імені В. І. Вернадського:

1) Двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 
1 листопада і 1 березня відповідно) для здобуття степенів бакалавра, магістра;

2) Упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
1.5. ТНУ імені В. І. Вернадського обчислює бали/оцінки 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 іноземців на навчання на відповідному рівні 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.

1.7. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 
ТНУ імені В. І. Вернадського на підставі наказів про зарахування, що формуються 
в Єдиній базі.

1.8. Вимоги ТНУ імені В. І. Вернадського щодо відповідності вступників 
із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, Умовами прийому на 
відповідні рівні вищої освіти; а також строки прийому заяв і документів, 
проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування 
зазначаються у Правилах прийому до ТНУ імені В. І. Вернадського та 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті ТНУ імені В. І. Вернадського.

1.9. 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.

1.10. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах 
академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ТНУ 
імені В. І. Вернадського та іноземними вищими навчальними закладами освітніми 
програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних 
зобов’язань ТНУ імені В. І. Вернадського.

1.11. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, 
і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українці, при вступі до ТНУ 
імені В. І. Вернадського користуються такими самимй 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 засвідчений посвідченням закордонного 
українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах



установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених 
Правилами прийому до ТНУ імені В. І. Вернадського.

II. Порядок видачі та реєстрації запрошень на навчання для іноземців
та осіб без громадянства

2.1. Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на 
навчання проводиться попередня оцінка відповідності такого іноземця Умовам 
прийому на навчання на підставі поданих ним особисто або його представником 
(в т.ч. на адресу електронної пошти Приймальної комісії або відділу міжнародних 
зв’язків) документів, зокрема:

1) Заяви-анкети;
2) Копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що 

посвідчує його особу;
3) Копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних 

дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
4) Копії документа про результати незалежного тестування (за 

наявності);
5) Письмової згоди на обробку персональних даних;
6) Копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).
2.2. Вивчення відповідності документів іноземця встановленим умовам 

прийому на навчання за обраним ним напрямом (спеціальністю) здійснюється 
відділом міжнародних зв’язків ТНУ імені В. І. Вернадського та Приймальною 
комісією, які проводять оцінку поданих іноземцям документів та співбесіду, за 
можливості, в режимі он-лайн.

2.3. Висновки Приймальної комісії оформлюються протоколом, який 
зберігається у ТНУ імені В. І. Вернадського протягом усього періоду навчання 
іноземного громадянина (у разі його вступу на навчання).

2.4. Протокол Приймальної комісії за результатами розгляду документів 
та співбесіди з іноземним абітурієнтом має містити таку інформацію:

1) їм ’ я та прізвище;
2) Країна його постійного проживання;
3) Серія та номер паспортного документа іноземця або іншого 

документа, що посвідчує його особу;
4) Рівень освіти (академічні права щодо продовження освіти);
5) Середній бал успішності за наданим документом про попередню

освіту;
6) Результати співбесіди (у разі її проведення);
7) Необхідність мовної підготовки до основного навчання;
8) Висновок приймальної комісії щодо відповідь зеті вступника-іноземця 

умовам прийому на навчання.
2.5. Позитивний висновок Приймальної комісії є підставою для 

повідомлення іноземця про згоду ТНУ імені В. І. Вернадського щодо прийняття 
його на навчання (на мовну підготовку, стажування) за обраним напрямом 
(спеціальністю) та видачі йому запрошення відповідно до встановленого порядку.



2.6. Реєстрація оформлених ТНУ імені В. І. Вернадського запрошень 
здійснюється уповноваженим державним підприємством в електронному журналі.

2.7. Для присвоєння запрошенню номера в електронному журналі відділ 
міжнародних зв’язків ТНУ імені В. І. Вернадського подає уповноваженому 
державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з 
електронною копією протоколу приймальної комісії та копіями документів, 
зазначених у пункті 2.1. Порядку.

2.8. Уповноважене державне підприємство протягом п’яти робочих днів з 
дати отримання від ТНУ імені В. І. Вернадського заповненого в електронному 
вигляді запрошення перевіряє подані відомості, присвоює запрошенню 
реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію 
зареєстрованого запрошення ТНУ імені В. І. Вернадського для подальшого 
роздрукування на бланку запрошення.

2.9. У реєстрації поданого ТНУ імені В. І. Вернадського запрошення в 
електронному журналі може бути відмовлено, якщо запрошення було видано 
іншим навчальним закладом та зареєстровано в журналі.

Відділ міжнародної освіти ТНУ імені В. І. Вернадського направляє оригінал 
зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю ібо 
уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою 
навчання.

2.10. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.
2.11. Строк дії запрошення встановлюється ТНУ імені В. І. Вернадського з 

урахуванням Правил прийому, а також затверджених ТНУ імені В. І. 
Вернадського навчальних програм.

2.12. Відділ міжнародних зв’язків ТНУ імені В. І. Вернадського забезпечує 
своєчасне інформування відповідного органу охорони державного кордону щодо 
деталей прибуття запрошеного ним іноземця і Україну (дати прибуття, номера 
рейсу транспортного засобу тощо), а також надає відомості про особу, 
уповноважену на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску 
через державний кордон України до ТНУ імені В. І. Вернадського, з обов’язковим 
зазначення її прізвища, імені та по батькові, паспортних даних та даних 
оперативного контактного зв’язку.

2.13. Після прибуття іноземця ТНУ імені В. І. Вернадського протягом п’яти 
робочих днів інформує уповноважене державне підприємство про прибуття та 
зарахування іноземця на навчання (стажування) шляхом подання електронної 
копії наказу про його зарахування.

?<*-

III. Порядок прийому заяв і документів іноземних абітурієнтів

3.1. Для вступу до ТНУ імені В. І. Вернадського іноземець особисто після 
прибуття в Україну по запрошенню подає до Приймальної комісії заяву в 
паперовій формі.

До заяви іноземець додає такі документи:
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 поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);

4. 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 доктора філософії;

5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства;

6. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами;

7. 4 фотокартки розміром 30x40 мм;
8. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
9. Для вступу до аспірантури додатково подаються дослідницька 

пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому 
порядку список опублікованих наукових праць і винаходів українською або 
англійською мовою.

Для вступу до докторантури додатково подаються тематичний план 
дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук українською 
або англійською мовою; копія диплома про присвоєння відповідного наукового 
ступеня;

3.2. 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 академічні мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути 
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Вказані 
документи 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.

3.3. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України 
та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН України у 
порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Для прийняття МОН України рішення щодо направлення іноземця на 
навчання до навчальних закладів за міжнародними договорами України та 
державними програмами кандидат на навчання надсилає до МОН України 
документи, визначені в пункті 3.1. цього Порядку.

3.4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 
за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі -  Документ), 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



травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 
травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою 
продовження навчання здійснюється ТНУ імені В. І. Вернадського до початку 
другого семестру першого року навчання його власника на підставі Положення 
про порядок визнання іноземних документів про освіти в ТНУ імені 
В. І. Вернадського.

3.5. У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця 
про освіту або рівня отриманої ним освіти ВНЗ відраховує такого іноземця.

3.6. Іноземці, які закінчили навчання за певним освітнім, освітньо- 
кваліфікаційним рівнем (підготовчий факультет/відділення) і виявили бажання 
продовжити освіту, за умови прийняття в установленому порядку відповідного 
рішення ТНУ імені В. І. Вернадського зараховуються на подальше навчання 
протягом 10 календарних днів з дати видання наказу про закінчення підготовчого 
відділення (попереднього рівня навчання).

IV. Строки прийому документів

4.1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб, вступають до ТНУ імені В. І. Вернадського за 
акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):

1) Двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 1 листопада і 
до 1 березня відповідно):для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) Упродовж року для навчання в аспірантурні, докторантурі за 
результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору 
на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541, 
зареєстрованим Міністерством юстиції України 25 листопада 2013 року за № 
2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

4.2. Прийом заяв і документів іноземних громадян та осіб без 
громадянства для вступу до ТНУ імені В. І. Вернадського в 2018 році 
здійснюється з 01 липня 2018 року до 15 жовтня 2018 року. Для іноземних 
громадян, які продовжують навчання в ТНУ імені В. І. Вернадського після 
переведення або поновлення з другого семестру 2018/2019 навчального року 
прийом заяв і документів відбувається до 1 березня 2019 року.

V. Організація та проведення вступних випробувань

5.1. Для прийому на навчання до ТНУ імені В. І. Вернадського іноземних 
громадян та осіб без громадянства за ступенем бакалавра проводиться вступне 
випробування у формі співбесіди, що представляє собою перевірку рівня знань, 
умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета 
(предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно 
рекомендації/не рекомендації вступників до зарахування.

З метою забезпечення спів ставності результатів вступних випробувань 
вступників-іноземців з результатами випробувань вступників з українська



громадянством, оцінка їх знань з конкурсних предметів під час співбесіди 
здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Середні бали базових освітніх 
документів вступників-іноземців також приводяться до спів ставного значення за 
200-бальною шкалою. Рейтинговий бал вступників визначається з врахуванням 
визначених Правилами прийому додаткових коефіцієнтів.

5.1. Для прийому на навчання до ТНУ імені В. І. Вернадського іноземних 
громадян та осіб без громадянства за ступенем магістра, проводяться вступні 
випробування, що передбачені для вступників з українським громадянством, або 
співбесіда, за результатами яких приймається протокольне рішення стосовно 
рекомендації/не рекомендації вступників до зарахування.

5.2. Склад комісій та терміни проведення вступних випробувань 
визначаються наказом на склад приймальної комісії та на засіданнях приймальної 
комісії за фактом звернення іноземних громадян та осіб без громадянства щодо 
вступу до НТУ імені В. І. Вернадського.

5.3. В якості програм співбесід використовуються відповідні програми 
вступних випробувань за ступенями, спеціальностями та згідно підстав для 
здобуття освіти.

VI. Організація та проведення конкурсу

6.1. ТНУ імені В. І. Вернадського здійснює набір іноземних громадян та 
осіб без громадянства в межах ліцензійного обсігу на навчання за ступенями 
бакалавра, магістра.

6.2. У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства 
вступають до ТНУ імені В. І. Вернадського у терміни, визначені Правилами 
прийому для вступників з українським громадянством, вони на рівних умовах 
приймають участь в ступних випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на 
ліцензовані місця поточного року прийому на навчання.

У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства вступають 
до ТНУ імені В. І. Вернадського у терміни, пізніше визначених Правилами 
прийому для вступників з українським громадянством, вони приймають участь у 
вступних випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на вакантні місця в 
межах ліцензованих обсягів прийому на навчання.

6.3. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які 
на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до 
числа студентів ТНУ імені В. І. Вернадського встановлюється міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов’язаннями України, внутрішніми наказами ТНУ імені В. І. Вернадського на 
підставі кошторису.

6.4. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від 
українських національно-культурних товариств, при вступі до ТНУ імені В.І. 
Вернадського користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й 
громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним 
замовленням.



Вони беруть участь у конкурсі на зарахування на таких самих підставах, як 
і громадяни України.

6.5. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття 
вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих 
бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у 
конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, що і громадяни України.

6.6. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних 
школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до 
ТНУ імені В. І. Вернадського за співбесідою з предметів, передбачених 
Правилами прийому для вступу за спеціальностями, у межах встановлених квот за 
рекомендаціями національних культурних українських товариств або 
дипломатичних установ України за кордоном.

6.7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

VII. Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства

7.1. Іноземці зараховуються на навчання за ступнями бакалавра, магістра 
за результатами вступних випробувань та конкурсного відбору, відповідно до 
Правил прийому. Зарахування здійснюється до 1 листопада року вступу, а для 
другого семестру -  до 1 березня на підставі наказів про зарахування, що 
верифікуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

7.2. Іноземні громадяни, яким надається державна стипендія згідно з 
міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими 
міжнародними зобов’язаннями, зараховуються на навчання на підставі 
направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного 
замовлення.

7.3. Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають 
відповідно до доведених ТНУ імені В. І. Вернадського квот, а також які 
вступають на підставі договорів, укладених університетом з юридичними та 
фізичними особами, встановлюються рішенням приймальної комісії, але не 
пізніше 1 листопада року вступу для початку навчання у першому семестрі або не 
пізніше 1 березня для початку навчання у другому семестрі.

7.4. Оплата освітніх послуг, що надаються ТНУ імені В. І. Вернадського 
здійснюється за договорами за рахунок власних коштів іноземців або інших 
незаборонених законодавством України, джерел, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України.

7.5. ТНУ імені В. І. Вернадського забезпеч^ своєчасне подання 
документів до територіального органу чи підрозділу Державної міграційної 
служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в 
установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання.


