
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДДУВС від 

21.10.2016 № 603 

ПОЛОЖЕННЯ 

про навчання іноземних громадян та осіб без громадянства 

у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

(далі - Положення) є основним нормативним документом Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ (далі - Університет), що регулює 

порядок зарахування на навчання, здобуття вищої освіти та перебування в 

Університеті здобувачів вищої освіти іноземних громадян та осіб без 

громадянства (далі - Іноземці). 

1.2. Це Положення розроблене відповідно до: 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УП; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 «Про 

навчання іноземних громадян в Україні»; 

- наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі 

питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства»; 

- наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі 

питання визнання в Україні іноземних документів про освіту». 

1.3. Організаційно-правові питання запрошення Іноземців на навчання, 

перебування, реєстрації іноземців, облік контингенту Іноземців, у тому числі 

отримання ними посвідок на проживання (далі - Посвідка), дотримання 

Іноземцями правил здобуття вищої освіти забезпечується окремим структурним 

підрозділом (відділом, відділенням по роботі з іноземними студентами тощо) 

(далі - Відділ), робота якого регулюється окремим положенням. 

1.4. Паспортно-візовий контроль Іноземців забезпечується 

відповідальною особою житлово-побутового комплексу Університету, Відділом 

або іншою визначеною Університетом особою (юридичною особою). 

1.5. Організація освітнього процесу, контроль за якістю освіти, 

підготовка та видача документів про здобуту Іноземцями в Університеті освіту 

забезпечуються Відділом. 

1.6. Організаційні питання проживання та дотримання правил 

проживання в гуртожитках Університету Іноземцями забезпечуються 

адміністраторами відповідних гуртожитків. 

1.7. Проведення інструктажу з охорони праці та дотримання правил 

пожежної безпеки Іноземцями забезпечується відповідальним працівниками 

Університету. 



2 

 

2. Види підготовки, терміни та форми навчання 

2.1. Університет надає освітні послуги зі здобуття вищої освіти 

Іноземцями за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) за 

освітніми рівнями: 

2.1.1. перший (бакалаврський); 

2.1.2. другий (магістерський); 

2.1.3. третій (науковий). 

2.2. Навчання Іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною 

(дистанційною) формами навчання. 

2.3. Іноземці можуть підвищити свою кваліфікацію, професійні знання і 

майстерність шляхом стажування або навчання у системі післядипломної освіти. 

2.4. Терміни підготовки за акредитованими спеціальностями 

визначається освітніми програмами за рівнями вищої освіти та складають: 

Бакалавр - 4 роки; 

Магістр - 1,5 - 2 роки; 

Рhd- 4 роки. 

 

3. Підстави прийому іноземців до університету 

3.1. До університету приймаються Іноземці, які мають повну загальну 

середню освіту (освітній ступінь бакалавра, магістра), незалежно від їх расової 

належності, кольору шкіри, статі, мови, політичних, релігійних та інших 

переконань, майнового стану або місця проживання. 

3.2. Іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, мають 

право на здобуття вищої освіти в Університеті, 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. 

3.3. Прийом Іноземців на навчання до Університету здійснюється на 

підставах: 

3.3.1. Міжнародних договорів України; 

3.3.2. Загальнодержавних програм; 

3.3.3. Угод (договорів), укладених Університетом з юридичними 

(фізичними) особами. 

3.4. Іноземець має право на в’їзд в Україну з метою навчання в 

Університеті по «Запрошенню на навчання» державного зразка (далі - 

Запрошення). 

3.5. Запрошення з обов’язковим заповненням усіх граф бланку видається 

Відділом відповідно до чинного законодавства: 

2.5. Вимоги до ступеня освіти вступників: 

Рівень вищої освіти Вимоги до ступеня освіти вступників 

Програма «Бакалавр» Повна загальна середня освіта 

Програма «Магістр» Освітній ступінь «Бакалавр» 

Програма «Phd» Освітній ступінь «Магістр», «Спеціаліст» 
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- фізичним особам - особисто на підставі заяви, до якої додаються 

завірені в установленому порядку копії та переклади українською мовою (за 

необхідності) паспорта та документа про освіту Іноземця; 

- юридичним особам, які мають договір з Університетом щодо 

організації набору іноземців на навчання та зареєстровані в Українському 

державному центрі міжнародної освіти (далі - УДЦМО). 

3.6. Реєстрація оформлених Університетом запрошень та облік Іноземців, 

які прибули для навчання в Україну, здійснюються УДЦМО в електронному 

журналі, для чого Університет подає заповнене запрошення в електронній формі 

разом з електронними копіями необхідних документів Іноземців. 

3.7. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі. 

3.8. Особи, які отримали Запрошення, після оформлення в’їзної візи у 

Консульській установі МЗС України, зобов’язані завчасно повідомити 

Університет про місце і дату в’їзду в Україну. 

3.9. Якщо Іноземець, який отримав Запрошення, за будь-якими 

обставинами не може прибути на навчання - бланк Запрошення повинен бути 

повернутий до Університету. 

3.10. Перелік документів, що подаються Іноземцями для вступу, порядок і 

строки прийому заяв і документів, а також порядок зарахування визначаються 

Правилами прийому. 

3.11. З прибуттям до Університету Іноземець надає: 

3.11.1. документ про здобутий рівень освіти з одержаними з 

навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічну довідку; 

3.11.2. письмову згоду на обробку персональних даних; 

3.11.3. копію паспортного документа Іноземця, засвідчену в 

установленому порядку, з отриманою візою та реєстрацією контрольно-

пропускного пункту Державного комітету прикордонної служби. 

3.12. З Іноземцями, які прибули на навчання, приймальна комісія 

проводить співбесіду чи інші вступні випробовування з дисциплін, що є 

базовими для навчання за обраною спеціальністю, за висновками якої 

визначається можливість вступу, відповідність умовам прийому на навчання та 

можливість подальшого зарахування до складу студентів. Визначається також 

рівень володіння мовою навчання. 

3.12.1. При вступі на основі базової та повної вищої освіти, 

отриманої в вищих навчальних закладах України, Іноземці проходять 

конкурсний відбір на підставі рейтингових списків вступників на загальних з 

українськими абітурієнтами умовах. 

3.12.2. Процедура визнання і встановлення еквівалентності 

документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав 

(автентичності, нострифікація), що проводиться Міністерством освіти і науки 

України в установленому порядку, є обов’язковою для Іноземців, які вступають 

на навчання до Університету на основі базової та повної вищої освіти, здобутої за 

кордоном. 
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3.13. З Іноземцями, які рекомендовані приймальною комісією до 

зарахування на навчання в Університеті за результатами співбесіди та/або на 

підставі розгляду наданих документів про здобуту попередню освіту, 

укладається договір, який є основним документом, що визначає обов’язки і права 

Університету та Іноземця на весь термін навчання. 

3.14. Накази про зарахування Іноземців на навчання з додатками до них 

формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

4. Навчання Іноземців 

4.1. Іноземцям, які навчаються в Університеті, гарантуються дотримання 

прав і свобод, передбачені діючим законодавством України. Іноземці зобов’язані 

поважати та дотримуватися Конституції і законів України, Статуту університету, 

а також вимог цього Положення. 

4.2. Освітній процес з Іноземцями проводиться англійською або 

українською мовою за освітніми програмами та навчальними планами, 

розробленими і затвердженими у встановленому порядку, виконання 

яких є обов'язковим . 

4.2.1. Іноземців, зарахованих на навчання, залучають до контингенту 

студентів Університету, включають до списків академічних груп відповідного 

факультету разом зі студентами громадянами України або формують окремі 

академічні групи. 

4.2.2. Освітній процес Іноземців організовує Відділ відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу у ДДУВС. 

4.3. Іноземці, які навчаються в Університеті, мають право користуватися 

його навчальними приміщеннями, читальними залами і загальними бібліотеками, 

спортивними і культурними комплексами. 

4.4. Іноземці відраховуються з Університету за: 

- власним бажанням; 

- невиконання навчального плану; 

- порушення діючого законодавства України, Статуту університету, умов 

договору; 

- наявності заборгованості з оплати. 

4.5. У разі дострокового відрахування з Університету Іноземцю 

видається академічна довідка на його вимогу. 

4.6. Поновлення та переведення: 

4.6.1. Іноземці, які навчалися або навчаються у вищих навчальних 

закладах України, мають право бути прийняті на навчання до Університету на 

умовах поновлення або переведення на відповідний курс. При цьому академічна 

різниця повинна бути ліквідована до початку нового навчального року. У 

протилежному випадку прийом здійснюється на попередній курс навчання. 

4.6.2. Визначення академічної різниці та перезарахування навчальних 

дисциплін здійснюється Відділом відповідно до Положення про визначення 

академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін. 
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4.6.3. Іноземцям, які завершили навчання, виконали всі вимоги 

навчального плану, успішно склали підсумкову атестацію згідно з вимогами 

освітньо-професійної програми підготовки, присвоюється відповідний освітній 

рівень (кваліфікація) і видається документ про вищу освіту (диплом) державного 

зразка. 

4.7. Іноземці, які мають вищу освіту на рівні спеціаліст, магістр, можуть 

бути прийняті до аспірантури на умовах договору для підготовки і захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня «Phd» (доктора філософії) за 

рекомендацією відповідної кафедри. Зміст та умови навчання визначаються 

чинним законодавством. 

5. Дотримання Іноземцями умов перебування та проживання 

5.1. Іноземці, що прибули в Україну з метою навчання в Університеті, 

повинні дотримуватися вимог нормативно-правових документів, що визначають 

умови їх перебування та навчання в Україні, наказів і доручень ректора 

університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, умов укладених 

договорів про здобуття вищої освіти. 

5.2. Не пізніше 10 днів з моменту зарахування Іноземець повинен надати 

до Відділу копію Посвідки та підтримувати її в актуальному стані. 

5.3. Іноземець, який навчається в Університеті, повинен особисто 

стежити за власними документами та вчасно повідомляти Відділ у разі: 

- закінчення терміну дії Посвідки (не пізніше, ніж за 20 календарних 

днів); 

- закінчення терміну дії паспортного документа (не пізніше, ніж за 30 

календарних днів); 

- втрати чи пошкодження Посвідки або паспортного документа; 

- будь-яких змін в особистих документах (паспорт, Посвідка тощо), 

внесення нових даних, заміни документа. 

5.4. Іноземець має право вільного вибору місця проживання, крім 

випадків, передбачених законом. 

5.5. Іноземець зобов’язаний проживати за місцем реєстрації. 

5.6. У випадку, коли Іноземець проживає не в гуртожитку, він надає до 

Відділу договір найму, укладений з власником житла. 

5.7. Університет не несе витрат і не бере на себе інших зобов’язань у 

зв’язку з перебуванням в Україні родин іноземних громадян. 

6. Вартість навчання 

6.1. Усі Іноземці здобувають освіту в Університеті на платній основі за 

кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України. 

6.2. Вартість навчання визначається договором (контрактом), укладеним 

між Університетом та Іноземцем. 
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7. Порядок ознайомлення іноземців з Положенням 

7.1. Іноземці, запрошені на навчання до Університету, під особистий 

підпис ознайомлюються з вимогами даного Положення, чим підтверджують 

свою згоду їх виконувати. 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться 
в дію наказом по Університету. 

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, 
визначеному у п. 8.1. 

Начальник 
навчально-методичного відділу Ю.І. Тюря 


