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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до 

Рівненського державного гуманітарного університету у 2020 році, проведення співбесід (вступних 

випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без громадянства (далі – 

Положення) розроблено 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», постановою Кабінету Міністрів України 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, 

«Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету в 2020 році», 

затверджених на засіданні вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету 

(протокол № 11 від 26 грудня 2019 р.) (далі – Правила прийому). 

2. Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно проживають в 

Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту. 

3. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється за 

акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) в межах ліцензованого обсягу, 

затвердженого для кожної спеціальності (Додаток 1).  

4.   Організацію набору іноземців на навчання здійснюють: 

 Рівненський державний гуманітарний університет (далі – Університет); 

 уповноважене Міністерством освіти і науки України державне підприємство (далі – 

Уповноважене державне підприємство), а також інші суб’єкти господарювання (резиденти та 

нерезиденти) на підставі укладених із  Університетом договорів щодо надання послуг з набору 

іноземців як кандидатів на навчання. 

5. Університет, якщо укладає договори із суб’єктами господарювання щодо надання 

послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання, протягом п’яти робочих днів з дати 

набрання чинності цими договорами подає уповноваженому державному підприємству 

інформацію щодо укладених договорів в електронному вигляді для ведення обліку суб’єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність з набору іноземців на навчання в Україні, та 

узагальнення інформації про стан надання освітніх послуг іноземцям. 

6. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам 

прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються 

на офіційному вебсайті Університету. 

7. Іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання до Університету за 

денною формою, видається студентський квиток державного зразка. 

8. Нормативний зміст та строки навчання за всіма освітніми рівнями та ступенями 

визначається стандартами вищої освіти України, Умовами прийому та Правилами прийому до 

Університету. 

9. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, 

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються 

на навчання у межах установлених квот прийому до Університету на підставі направлень 

Міністерства освіти і науки України. 
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10.  Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, 

при вступі до Університету 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 до Університету в межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти за 

співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому. 

11. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу 

освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну 

мобільність.  

12. Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного 

бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.  

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ  

ВІД ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА  

1. Іноземці, які вступають на навчання до Університету, повинні мати в’їзну візу, яку 

вони отримують в посольствах України у відповідних країнах. Підставою для оформлення 

в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал запрошення, яке видає Університет або 

інший заклад вищої освіти України за зверненням іноземця.  

2. При вступі до Університету іноземці, які перебувають на території України на 

законних підставах, особисто подають до Приймальної комісії заяву у паперовій формі.  

До заяви додається:  

- документ (копія) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ;  

- додаток (копія) до документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

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

- документ (копія), в якому відображено дані про зміст навчальної програми на 

попередньому ступені (рівні) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та 

успішність з навчальних дисциплін (при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра, 

магістра на основі раніше здобутого ступеня (рівня) вищої освіти);  

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та громадянство іноземця або 

документ, що посвідчує особу без громадянства (копія);  

- легалізований 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 в’їзду на навчання в Україну (копія). Якщо термін перебування в Україні на момент 

подачі документів перевищує 6 місяців, то додатково подається медична довідка за формою 

086-о (копія);  

- поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України;  

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.  

Закордонні українці подають до Приймальної комісії копію посвідчення закордонного 

українця.  
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Іноземці, які переводяться до Університету або поновлюються на навчання в 

Університеті, подають академічну довідку, видану закладом вищої освіти, в якому вони 

навчались. Перевід та поновлення в Університеті здійснюється тільки після закінчення 

навчання на першому курсі за умови виконання навчального плану за перший курс у повному 

обсязі.  

Документи, зазначені в абзацах третьому-восьмому цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.  

Документи, зазначені в абзацах третьому-п’ятому 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.  

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

вступників (після зарахування – здобувачів вищої освіти) впродовж усього терміну навчання в 

Університеті.  

 

III. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб здійснюється Університетом:  

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада 

і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;  

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.  

Прийом заяв та документів, вступні випробування проводяться упродовж 

календарного року.  

Терміни внесення конкурсних пропозицій до ЄДЕБО, визначені в пункті 6 розділу XV 

цих Правил прийому, для прийому таких іноземців не застосовуються.  

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 вступне випробування.  

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється 

за результатами вступних випробувань 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.  

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

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

сформована в ЄДЕБО.  

3. Зарахування іноземців проводиться в такій послідовності:  

- зарахування іноземців під час вступної кампанії здійснюється у строки, визначені 

для громадян України у розділі V цих Правил прийому.   

- зарахування іноземців після завершення вступної кампанії для громадян України 

здійснюється протягом п’яти днів з моменту успішного складання вступних випробувань але 

не пізніше 1 листопада 2020 року і 1 березня 2021 року. 



5 

 

4. Іноземні громадяни, яким надається державна стипендія згідно з міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями, 

зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах 

обсягів державного замовлення. 

5. Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до 

доведених Університетом квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених 

Університетом з юридичними та фізичними особами, встановлюються рішенням приймальної 

комісії відповідно до Правил прийому. 

6. Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом іноземцям та особам без 

громадянства, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між закладами 

вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

7. У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб з числа іноземців або осіб без 

громадянства договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники. 

8. Університет забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи 

підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення посвідок на тимчасове 

проживання на період навчання іноземцям, зарахованим на навчання в установленому 

законодавством порядку. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Вступні випробування для іноземців, які вступають на навчання на перший курс для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої проводиться у формі 

співбесіди з мови навчання та вступних іспитів з другого і третього (або творчого конкурсу) 

конкурсних предметів з Переліку конкурсних предметів, визначених для кожної спеціальності 

у додатку 4 Правил прийому за програмою співбесіди з мови навчання, розробленої для 

вступників з числа іноземців та осіб без громадянства, та вступних іспитів з конкурсних 

предметів, розроблених для вступників – громадян України. Результат співбесіди з мови 

навчання оцінюється за шкалою «склав» - «не склав» та відображається у протоколі 

співбесіди. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Конкурсний бал вступників формується як середнє арифметичне результатів вступних іспитів 

з другого і третього (або творчого конкурсу) конкурсних предметів.  

Вступне випробування для вступників (іноземців та осіб без громадянства) на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра на основі раніше здобутого ступеня (рівня) 

вищої освіти проводиться у формі співбесіди з мови навчання за програмою співбесіди, 

розробленої для вступників з числа іноземців та осіб без громадянства, та фахового 

випробування за програмами фахових випробувань, визначених для кожної спеціальності у 

додатках 2 і 3 цих Правил прийому для вступників – громадян України. Результат співбесіди з 

мови навчання оцінюється за шкалою «склав» - «не склав» та відображається у протоколі 

співбесіди. Результат фахового випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Конкурсний бал вступників формується на підставі результату фахового випробування.  

За результатами вступних випробувань приймається рішення щодо рекомендації вступника 

до зарахування до Університету, яке відображається у протоколі Приймальної комісії.  

Вступні випробування для іноземців та осіб без громадянства проводяться в 

Університеті протягом п’яти днів з моменту подачі заяв та документів. 

Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в 

Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки 

прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування, що 
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зазначаються у Правилах прийому, оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету. 

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.  

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності 

або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом та іноземним закладами 

вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних 

договірних зобов’язань Університету та відповідних закладів вищої освіти.  

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

засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до Університету 

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 засвідчений посвідченням закордонного українця 

(крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за 

державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, 

передбачених Правилами прийому.  

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким 

надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту і вступають до Університету за Правилами прийому, передбаченими для громадян 

України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в 

межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного 

бала, який обчислюється як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно 

до пункту шостого розділу VII цих Правил прийому, до мінімального конкурсного бала для 

надання рекомендацій до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за 

загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого 

бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, 

конкурсною пропозицією в межах Університету, у разі неможливості – іншого закладу вищої 

освіти за рішенням Приймальної комісії).  

 

VІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення щодо прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до 

Університету підлягає щорічному перегляду та затвердженню на засіданні вченої ради 

Університету після затвердження Правил прийому та є додатком до Правил прийому. Усі 

питання, пов’язані з уточненням, вилученням, додаванням окремих параграфів та розділів 

Положення, подаються Приймальною комісією за узгодженням з Центром роботи з іноземними 

студентами та міжнародних відносин на розгляд та затвердження вченою радою Університету не 

пізніше, ніж до початку вступної кампанії. 

2. Перегляд окремих пунктів, розділів цього Положення може здійснюватися у 

випадках, які виникають у зв’язку зі зміною законодавчої та нормативно-правової бази та з форс-

мажорними обставинами. 


