
100 

 

Додаток 7 

до Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в ДВНЗ 

«ПДТУ» в 2022 році 

Особливості та порядок прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства для здобуття вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» 

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ДВНЗ «ПДТУ» 

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 (у редакції 

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

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - 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 вищими навчальними закладами про міжнародну 

академічну мобільність. Прийом іноземців до закладів вищої освіти 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: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів 

України; 

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця. 

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДВНЗ 

«ПДТУ» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). 

4. Для вступу до ДВНЗ «ПДТУ» іноземець особисто подає до факультету 

інженерної та мовної підготовки заяву у паперовій формі. 

До заяви іноземець додає: 

документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній ступінь 

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

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

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

наявності); 

академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі 
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переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається 

академічна довідка); 

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; 

копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без 

громадянства; 

поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

4 фотокартки розміром 3 х 4 см; 

копію посвідчення закордонного українця. 

Документи, зазначені в абзацах 4-7 цього пункту, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Документи, зазначені у підпунктах 4-6 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. 

Строки проведення іспитів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які 

прибули в Україну з метою навчання і вступають до ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до 

доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі 

договорів, укладених ДВНЗ «ПДТУ» з фізичними та юридичними особами, 

визначаються законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах ДМС (5-10 

календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня 

навчання), а саме з 1 липня. 

5. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 

(юридичних) осіб може здійснюватися ДВНЗ «ПДТУ»: 

1) двічі на рік, з 01.08.2022 до 30.10.2022; і на початку академічних семестрів 

(але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, 

магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі; 

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету 

(відділення), з вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття 

післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та 

поновлення - на підставі рішення Приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ» за результатами 

вивчення документів, поданих згідно з пунктом 4 цього додатку; 

4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - 

відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579. 

ДВНЗ «ПДТУ» 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. 
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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. 

Вступні іспити проводяться з таких предметів: 

на спеціальність 163 «Біомедична інженерія» - біологія, мова навчання; 

на спеціальності 242 «Туризм», 035 «Філологія», 231 «Соціальна робота» - 

країнознавство, мова навчання; 

на всі інші спеціальності, зазначені у додатку 2 цих Правил - математика, мова 

навчання. 

Мінімальна сумарна кількість балів (за результатами вступних випробувань та з 

урахуванням балів успішності вступника на основі документа про попередній здобутий 

рівень освіти) становить 200 балів за 200-бальною шкалою оцінювання. 

6. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором ДВНЗ 

«ПДТУ» на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання 

формуються в ЄДЕБО. 

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. 

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 

мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та 

іноземним вищим навчальним закладом освітніми програмами, приймаються на 

навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань ДВНЗ «ПДТУ». 

9. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і 

статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ДВНЗ 

«ПДТУ» 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. 

10. 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, зазначених у пункті 5 

цього додатку.
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11. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в країні 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 або наукових ступенів. 

За результатами процедури визнання заклад вищої освіти приймає рішення 

щодо продовження навчання іноземцем з рівня, що відповідає результатам процедури 

визнання, або щодо відрахування іноземця. 

У разі встановлення неавтентичності наданого іноземцем документа про 

здобутий освітній рівень заклад вищої освіти відраховує такого іноземця. 


