
Додаток 7.3 
до Правил прийому до Таврійського 
національного університету 
імені В. І. Вернадського у 2021 році 

 

ПОРЯДОК 
прийому до Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського для здобуття вищої освіти іноземців 

та осіб без громадянства 
 

Прийом на навчання до Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського іноземців та осіб без громадянства 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 за № 2004/24536. 

Іноземці та особи без громадянства (далі-іноземці) можуть здобувати 
вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між 
закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які прибувають 
в Україну з метою навчання, вступають до Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського за акредитованими освітніми 
програмами (спеціальностями).  

Зарахування вступників з числа іноземців за кошти фізичних або 
юридичних осіб на навчання до Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського може здійснюватися: 
• двічі на рік,  до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 

01 листопада і 15 квітня відповідно), для здобуття ступенів 
бакалавра, магістра; 

•  упродовж року для навчання на підготовчому відділенні; 
• упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі (згідно 

додатку 5, 6 Правил прийому).      
 
 



 

Етапи вступної кампанії  
І етап ІІ етап 

Початок прийому заяв та документів 01 лютого 2021 року 01 липня 2021 
року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають складати фахові вступні 
випробування 

12 квітня 2021 
року 

25 жовтня 2021 
року 

Співбесіда на володіння мовою навчання 05 лютого 2021 року 
- 12 квітня 2021 
року 

01 липня 2021 
року - 25 жовтня 
2021 року 

Строки проведення вступних випробувань 05 лютого 2021 року 
- 14  квітня 2021 
року 

01 липня 2021 року 
- 29 жовтня 
2021року 

Термін зарахування вступників не пізніше 15 
квітня  2021 року 

не пізніше 01 
листопада 2021 
року 

 
Університет при обчисленні балів вступника враховує бали 

документу про попередній здобутий рівень освіти. 
Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів із 

загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування, 
повинне становити не менше 100 за шкалою від 100 до 200 балів із 
загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. 

Зарахування іноземців для здобуття ступеня бакалавра здійснюється 
за результатами вступних випробувань з визначених предметів (Додаток  
7.3.1.) і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження 
навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні 
його походження, і врахування балів успішності, що дають право на 
продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до 
законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) 
освіти. 

Зарахування іноземців для здобуття ступеня магістра здійснюється за 
результатами вступних випробувань згідно Додатку 7.3.2. 

Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до Університету 
на підставі наказів про зарахування.  

Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в 
ЄДЕБО. 

Положення правил прийому до Університету щодо строків прийому 
заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та 
зарахування розповсюджуються на іноземців та осіб без громадянства та 
оприлюднюються на офіційному вебсайті університету.  

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. 

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та 
іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на 



навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних 
закладів вищої освіти. 

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні 
і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі 
до Університету 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 засвідчений посвідченням закордонного 
українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть 
зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених 
квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами 
прийому. 

Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 
потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти 
нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного 
або місцевого бюджету. 

Для вступу на підготовче відділення для іноземних громадян 
кандидат на навчання повинен отримати офіційне Запрошення на навчання 
для в'їзду в Україну. Зарахування слухачів на підготовче відділення з 
вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття 
післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування здійснюється 
на підставі рішення відбіркової комісії за результатами вивчення нею 
документів, що надаються вступником, та оформлюється наказом на 
зарахування з подальшою реєстрацією в базі УДЦМО МОН України. 

Організацією навчання, проживання, медичного обслуговування 
іноземних громадян в Університет займається Навчально-науковий центр 
міжнародної освіти. У структурі ННЦМО працює паспортно-візова служба, 
яка займається продовженням терміну перебування в Україні іноземців, а 
також підготовче відділення для іноземних громадян, яке забезпечує 
підготовку іноземців до вступу на навчання до Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського, а також у інші ЗВО України. 

Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до Навчально – 
наукового центру міжнародної освіти легалізовані в установленому 
порядку наступні документи: 

• заяву-анкету; 
• оригінал і переклад першої сторінки паспорта (прізвище, ім'я) 

українською мовою, завірений нотаріально в Україні; 
• оригінал і копію документа про освіту та отримані з навчальних 

дисциплін оцінки (атестат або диплом), перекладений українською мовою і 
завірений нотаріально в Україні; 

• копію документа про народження; 
• медичний сертифікат про стан здоров'я; 
• 6 фотографій розміром 3,5х4,5 см, кольорові, матові; 
• зворотний квиток з відкритою датою вильоту терміном на 1 (один) 

рік для повернення на батьківщину. 



Після зарахування на навчання іноземці повинні: 
• оформити договір про надання освітньої послуги (навчання) (у 

десятиденний термін після зарахування); 
• внести  плату  за навчання (у десятиденний термін після 

зарахування); 
• подовжити термін перебування в ЦМУ ДМС у місті Києві; 
• оформити страховий поліс із надання медичної допомоги; 
• здійснити процедуру визнання іноземних документів про освіту в 

Міністерстві освіти і науки України протягом першого року навчання. 
Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах 

державної міграційної служби на підставі письмового звернення 
Університету, який готує Навчально-науковий центр міжнародної освіти. 
Звернення подається не пізніше десяти робочих днів з дати подання 
іноземцем свого національного паспорта (або документа, що його замінює) 
до Університету. 

 

https://www.mon.gov.ua/
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