
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
з питання: «Про затвердження Положення про організацію набору на навчання 

іноземних громадян у 2017-2018 навчальному році» 
від 27 лютого 2017 р., протокол № З

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 
роботи Назирова З.Ф. Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити Положення про організацію набору на навчання іноземних 
громадян у 2017-2018 навчальному році (додається).

2. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради університету.
відповідальний: проректор з науково-
педагогічної роботи Назиров 3. Ф. 
термін: до 01.03.2017р.

Погоджено:
Голова комісії Вченої ради 
з міжнародного співробітництва 
Г.В. Тітенко

Положення про організацію набору на навчання 
іноземних громадян у 2017-2018 навчальному році.

1. Це Положення визначає особливості організації набору на навчання 
іноземних громадян (далі -  іноземці) у Харківському національному університеті 
імені В.Н. Каразіна (далі -  Університет) у відповідності до Законів України «Про 
вищу освіту», «Про освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 01 
листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору на навчання 
(стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованого 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), Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, Правил прийому на 
навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2017 
році, Ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Іноземці та 
особи без громадянства 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.

2. Дія цього Положення поширюється на іноземців та осіб, яким надано 
статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, 
мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої 
освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в 
межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3. Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною (дистанційною) 
формами навчання на підставі документів про попередню освіту, які були отримані 
не пізніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до Університету 
(крім заяв щодо вступу до аспірантури та докторантури).

4. Послуги з організації набору іноземців на навчання здійснюють:
1) Університет;
2) уповноважене Міністерством освіти і науки України державне 

підприємство (далі -  уповноважене державне підприємство) при умові наявності 
письмової згоди Університету;

3) суб’єкти господарювання (резиденти та нерезиденти) за наявності 
укладених із Університетом договорів щодо надання послуг з набору іноземців як 
кандидатів на навчання.

5. Підписання договорів із суб'єктами господарювання проводиться на підставі 
рішення бюджетної комісії Університету не пізніше 1 березня 2017 року. Підставами 
для прийняття рішення є надання до контрактного відділу Університету суб'єктами 
господарювання нотаріально засвідчених документів. При цьому на розгляд 
приймаються документи від суб'єктів господарювання, які мають досвід діяльності у 
наданні посередницьких послуг у галузі освіти українським вищим навчальним 
закладам не менш ніж 2 роки, гарантують набор на основні факультети Університету 
не меньш ніж 50 іноземних громадян (з можливим здійсненням передоплати за 
надання запрошень). Мають не менш ніж 3 рекомендації від вищих навчальних 
закладів України.

6. Університет після укладання договорів із суб’єктами господарювання 
протягом п’яти робочих днів з початку дії договору подає в електронному вигляді 
уповноваженому державному підприємству інформацію щодо укладених договорів 
для узагальнення інформації про стан надання освітніх послуг іноземцям.

7. Умовами для зарахування іноземця на навчання з метою отримання певного 
освітньо-кваліфікаційного рівня є:

- надання до відбіркової комісії Центра міжнародної освіти Університету (далі 
-  ЦМО) всього переліку документів, які передбачені п. 9 цього Положення.

При цьому, при поданні документів про попередню освіту з метою зарахування 
на медичний факультет до розгляду приймаються документи вступників-іноземців, 
осіб без громадянства які мають оцінки за профілюючими предметами не нижче ніж 
«добре» за п’ятибальною шкалою оцінювання:

- при умові позитивних висновків за результатами співбесід;
- при вступі в дію індивідуального контракту на навчання від суб’єкта 

господарювання на підготовче відділення ЦМО.
Підставою для зарахування іноземця з метою отримання ступеня вищої освіти 

"бакалавр", "магістр" є рішення приймальної комісії Університету.
Підставою для зарахування на навчання на підготовчому відділенні ЦМО є 

рішення відбіркової комісії ЦМО.



Підставою для зарахування на окремі курси є наказ Університету. Необхідний 
для зарахування перелік документів надається в електронному вигляді.

Накази про відрахування здійснюються відповідно до положень чинного 
законодавства.

Всі накази формуються на основі даних, які занесені в електронній формі до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Поновлення (переведення) на вільні місця іноземців відбуваються відповідно 
до умов чинного законодавства.

8. Іноземці, щодо яких приймальною комісією Університету встановлено 
необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на 
підготовчому відділенні ЦМО .

9. Для зарахування іноземець подає такі документи:
1) оригінал та копію документа про попередню освіту, засвідчену офіційно 

відповідно до країни, з якої прибув іноземець, з перекладом на українську мову;
2) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), 

засвідчену офіційно відповідно до країни, з якої прибув іноземець, в якому міститься 
інформація про його успішність з навчальних дисциплін з перекладом на українську 
мову;

3) копію документа про народження, засвідчену офіційно відповідно до 
країни, з якої прибув іноземець, з перекладом на українську мову;

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства з перекладом на українську;

5) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які 
прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги);

6) 4 фотокартки розміром 3 x 4  см;
7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
8) у разі, якщо вступнику-іноземцю не виповнилось на момент вступу 18 років, 

письмову згоду батьків з перекладом на українську мову;
9) Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту.
Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної 

наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання 
кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Для вступу до докторантури подаються додатково:
- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня 

«доктор 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 дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України.

10. Навчання іноземців на підготовчому відділенні ЦМО здійснюється за 
денною або заочною (дистанційною) формами згідно з навчальними планами, 
розробленими Університетом.

11. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та 
державними програмами здійснюється на підставі направлення Міністерством освіти 
і науки України у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.



12. Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом, здійснюється за 
договорами (контрактами) за рахунок власних коштів іноземців або інших не 
заборонених законодавством України джерел, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України.

13. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 
навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні 
відповідно до законодавства.

У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту 
або рівня отриманої ним освіти адміністрація ЦМО протягом одного навчального 
року видає наказ на відрахування такого іноземця.


