
Додаток 6 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2022 році 

 

ОСОБЛИВОСТІ 

прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладу вищої освіти 

«Український католицький університет» 

 

1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти 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» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими 

категоріями осіб», 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, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « 

Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та 

особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних 

договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за 

№153/34436. 

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на 

постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним 

дозволом Міністерства освіти і науки України.  

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. 

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ЗВО «Український 

католицький університет» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). 

Терміни прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра, магістра - з 28 червня по 20 липня – І етап, з 5 серпня 

по 15 серпня – ІІ етап. Терміни проведення вступних випробувань – 25-28 липня – І етап, 

16 серпня – 30 серпня – ІІ етап. Рекомендації до зарахування встановлюються до 1 

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

(юридичних) осіб може здійснюється до 30 вересня. Для навчання в аспірантурі, 

ад’юнктурі, докторантурі - упродовж року. 

Конкурсні пропозиції для вступу іноземців та осіб без громадянства вносяться в ЄДЕБО 

в додаткові терміни. 

1. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. Термін дії 

запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій 

системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України 

державного підприємства. Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які 

отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі "Електронний 



журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, 

отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали 

візу для в'їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або 

здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили 

легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; 

здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном 

(консульська легалізація або апостиль)). Для організації дистанційного набору іноземних 

громадян на навчання для здобуття вищої освіти Університет укладає угоду з партнерською 

організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання 

послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації 

прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для 

проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному 

форматі. 

 

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до закладу освіти 

легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому 

перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає 

оригінали документів особисто. 

 

2. Університет 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 вступний іспит для іноземців. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі 

документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для 

іноземців з визначених предметів 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. 

 

3. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на 

підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, 

сформована в ЄДЕБО. 

 

4. 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 договірних зобов’язань 

відповідних закладів вищої освіти. 

 

5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких 

засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів вищої освіти України 

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. 

 

6. Для розгляду питання про можливість навчання, іноземний громадянин відповідно до 

Положення про навчання іноземних студентів у закладі вищої освіти «Український 

католицький університет» надсилає електронною поштою: заяву-анкету, до якої долучає 

копію паспорта, копію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) з додатком 

та коротку автобіографію. 



Після з’ясування відповідності наданих документів нормативним вимогам, 

Приймальна комісія приймає рішення щодо складання вступних випробувань і про видачу 

іноземному громадянину запрошення на навчання, яке є підставою для отримання в’їзної візи 

в Україну. 

Після прибуття в Україну іноземний громадянин особисто подає у Приймальну комісію 

такі документи: 

● Заяву-анкету (українською мовою); 

● Документ (оригінал та його копію*) про раніше здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

● Додаток (оригінал та його копію*) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 

● Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі 

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; 

● Фотокартки розміром 30 х 40 мм; 

● Копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

*КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕКЛАДЕНІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ І 

НОТАРІАЛЬНО ЗАСВІДЧЕНІ 

При вступі до аспірантури додатково подається дослідницька пропозиція з обраної 

наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання 

кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською 

мовою. 

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською 

мовою: тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук; 

копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня. 

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. 

Обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа про здобутий 

за кордоном освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), що здійснюється відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання 

визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Вступник зобов’язаний самостійно подати запит 

на визнання і встановлення еквівалентності Документа до Інформаційно-іміджевого центру 

МОН України. Процедура повинна бути здійснена впродовж першого семестру навчання 

студента. Університет може надати консультаційну підтримку у питанні визнання Документа. 

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі 

вступників/студентів. 



Базова річна плата за навчання іноземних студентів вказана у Додатку, Додатку 2, 

Додатку 3 і Додатку 4 до Правил прийому УКУ. 

7. Конкурсний відбір іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти відбувається за результатами вступних випробувань з 

української мови (перший предмет) та двох інших загальноосвітніх предметів за рішенням 

освітньої програми. Формат вступних випробувань, їх зміст та критерії оцінювання 

визначаються у програмах вступних випробувань для іноземців і затверджуються 

Приймальною комісією Університету. 

 

8. Конкурсний відбір іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра відбувається за 

результатами вступних випробувань з української мови (перший предмет) та конкурсного 

загальноосвітнього предмета на вибір вступника. Формат вступних випробувань, їх зміст та 

критерії оцінювання визначаються у програмах вступних випробувань для іноземців і 

затверджуються Приймальною комісією Університету. 

 

9. Конкурсний відбір іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра відбувається за результатами фахового 

вступного іспиту. Формат вступного іспиту, його зміст та критерії оцінювання визначаються 

у програмах вступних випробувань для іноземців і затверджуються Приймальною комісією 

Університету. 

 

10. Конкурсний відбір іноземців на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

освітнього рівня магістра відбувається: 

 

● для вступу на спеціальність 081 «Право» - на основі результатів вступного іспиту для 

іноземців з права та української мови; 

● для вступу на спеціальності 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 073 

«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» - на основі результатів 

вступного іспиту для іноземців з фаху та української мови; 

● для вступу на інші спеціальності – на основі результатів вступного іспиту для іноземців 

з фаху. 

 

 

 

 

 

 


