
Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у 

МДУ  

 

1. 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).  

2. 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. 

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб, вступають до МДУ за акредитованими 

освітніми програмами (спеціальностями): 

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

до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі 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. 

МДУ 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 співбесіда. 

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному 

рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди 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. 

Вимоги МДУ щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам 

прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у додатку 17 до цих 

Правил та оприлюднюються на офіційному веб-сайті МДУ. 

4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до МДУ на 

підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі. 

5. Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та 

зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою 

навчання і вступають до МДУ додатком 17 до цих Правил. 

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених 

квот прийому до МДУ на підставі направлень Міністерства освіти і науки 

України. 

7. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням 

закордонного українця, при вступі до МДУ 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, зараховуються у межах установлених квот прийому 

до МДУ за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому. 

 

 

 

Додаток 17 до Правил прийому до Маріупольського державного 

університету в 2016 році 

 

Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства до МДУ 

1. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства на здобуття 

ступеня бакалавра та магістра навчання в МДУ здійснюється за 

акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) (див. додаток 1). 

Іноземці та особи без громадянства подають наступні документи: 

1.1. Заяву та анкету встановленого зразка; 

1.2. Оригінал та копію документа про попередню освіту; 

1.3. Оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в 

якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін; 

1.4. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не 

пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну; 



1.5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що 

посвідчує особу без громадянства; 

1.6. Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 

країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 

допомоги); 

1.7. 4 фотокартки розміром 6х4см; 

1.8. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

Зазначені документи в підпунктах 1.2-1.4 повинні бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та засвідчені в 

країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого 

засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною 

установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України. 

2. Прийом іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на підставі відповідних документів про 

повну загальну середню освіту, здійснюється за рахунок коштів юридичних, 

фізичних осіб. 

 Зарахування до Університеті зазначеної категорії вступників 

здійснюється за результатами співбесід з трьох предметів, відповідно до 

додатку 5 цих Правил. Співбесіди проводиться за програмами зовнішнього 

незалежного оцінювання з відповідних предметів. За вибором вступника 

співбесіда з української мови та літератури може бути замінена на співбесіду 

з російської мови та літератри.  

Результати співбесід оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів з 

кожного предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, 

рівень знань яких з конкурсних предметів оцінений не нижче встановленого 

у додатку 5 до цих Правил. Вступне випробування-співбесіда проводиться за 

розкладом, що затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією 

до початку прийому документів. 

Як результати співбесіди зараховуються результати зовнішнього 

оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти, підтверджені відповідними сертифікатами 

зовнішнього незалежного оцінювання, з кількістю балів не нижче 

мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі 

встановленого у додатку 5 до цих Правил. 

Зарахування до МДУ на навчання за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за 

результатами вступних випробувань. 

3. Прийом іноземців та осіб без громадянства, що здобули ступінь 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідної 

спеціальності, на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. Зарахування проводиться на 



основі рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних 

випробувань. 

Зарахування до МДУ зазначеної категорії вступників здійснюється за 

результатами двох випробувань-співбесід (фахового випробування зі 

спеціальності та випробування з іноземної мови). Співбесіди з фахових 

випробувань проводиться за Програмами фахових випробувань з відповідних 

спеціальностей та Програм з іноземної мови, ухваленими Вченою радою 

МДУ. Результати співбесід оцінюються за 100-бальною шкалою. Особи, які 

набрали на будь-якому вступному випробуванні від 0 до 24 балів, 

позбавляються права участі у наступному вступному випробуванні та на 

зарахування.  

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який 

затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією до початку 

прийому документів. 

4. Зарахування до МДУ на навчання за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за 

результатами вступних випробувань. 

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня, 

зараховуються до МДУ не пізніше 01 листопада та 01 березня на підставі 

наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 

5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 

За ОС бакалавр та магістр 

Строки вступної 

кампанії (І 

академ.семестр) 

Строки вступної 

кампанії (ІІ 

академ.семестр) 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 р. 01 лютого 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

08 жовтня 2016 р. 18 лютого 2017 р. 

Строки проведення вступних 

випробувань 

10-20 жовтня 2016 р. 20-25 лютого 2017 р. 

Термін зарахування вступників  не пізніше 

 01 листопада 2016 р. 

не пізніше 

01 березня 2016 р. 

 
 


