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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до універси-

тету здійснюється відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних укра-

їнців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту”, Указу Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про за-

ходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з сумі-

жними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними 

одиницями Республіки Молдова”, постанови Кабінету Міністрів України від 

11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та 

осіб без громадянства”, а також вимог, визначених Порядком організації на-

бору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвер-

дженим наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) 

від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та на-

вчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (зі 

змінами, внесеними згідно з наказами МОН України № 1272 від 11 грудня 

2015 року, № 1167 від 11 серпня 2017 року, № 1265 від 12 жовтня 2020 року, 

№ 71 від 20 січня 2021 року).  

1.2. Правила прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до 

Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний уні-

верситет України” (далі – університет) розроблене відповідно до законодавст-

ва України та Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році (далі – умови), затверджених наказом МОН України від 13 жовтня 2021 

року № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 

2021 року за № 1542/37164, Правилами прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Університеті в 2022 році (далі – Правила), схваленими Вченою 

радою Університету 29 грудня 2021 року (протокол № 12), та Статуту Універ-

ситету (Нова редакція), затвердженого наказом МОН України від 01 липня 

2016 року № 752. 

1.3. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобу-

вати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між за-

кладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

1.4. Прийом іноземців до університету на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім інозем-

ців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постій-

но проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потре-

бують додаткового захисту). 

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замо-

влення, яка використовується для прийому вступників з числа: 
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- іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних до-

говорів України; 

- закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закор-

донного українця. 

1.5. Прийом іноземців на навчання до університету проводиться на 

акредитовані освітні програми (спеціальності). 

1.6. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб здійснюється Університетом в такі терміни: 

1) двічі на рік (до і на початку академічних семестрів) для здобуття осві-

тніх ступенів бакалавра і магістра: 

• з 16 січня 2022 року до 01 березня 2022 року; 

• з 15 червня 2022 року до 01 листопада 2022 року; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі та докторантурі. 

1.7. Вимоги університету щодо відповідності вступників із числа інозем-

ців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні 

рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення 

вступних іспитів (випробувань) та зарахування зазначаються у Правилах і 

оприлюднюються на офіційному вебсайті університету. 

1.8. Зарахування іноземців до університету на навчання для здобуття 

вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результата-

ми вступних іспитів з визначених предметів (фахових вступних випробувань) 

і мови навчання, а також на підставі академічних прав на продовження на-

вчання, 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 кра-

їни, що видала документ про здобутий рівень освіти. 

1.9. Університет встановлює мінімально необхідне для вступу значення 

кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться іс-

пит (фахове вступне випробування). Абітурієнт вважається рекомендованим 

до зарахування, якщо з кожного предмета отримав не менше 50% балів. 

1.10. Вступні іспити (фахові вступні випробування) для вступу до уні-

верситету на здобуття ступеня бакалавра і магістра проводяться в кілька ета-

пів: 

• з 10 січня 2022 року до 28 лютого 2022 року; 

• з 10 червня 2022 року до 29 жовтня 2022 року. 

1.11. Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня “бака-

лавр” на базі повної загальної середньої освіти (далі – ПЗСО), залежно від 

обраної спеціальності, іноземці складають вступні іспити, які проводяться у 

формі тестування з мови навчання (української або англійської) і загальноос-

вітніх предметів (творчих конкурсів), вказаних у таблиці. Програми тестових 

завдань з цих предметів відповідають програмам повної загальноосвітньої 

школи. 

Конкурсний бал розраховується, як сума результатів вступних випробу-

вань. 
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Таблиця 

Перелік загальноосвітніх предметів (творчих конкурсів), 

з яких проводиться вступний іспит для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” 

 

№ 

з/п 

Код та найменування спеціальності 

(освітньої програми) бакалавра 

Назви предметів 

(творчих конкурсів) 

1 022 Дизайн 1) творчий конкурс (рисунок); 

2) українська мова   - Промисловий дизайн 

2 051 Економіка 

1) математика або географія; 

2) українська мова 

3 073 Менеджмент 

 - Менеджмент організацій і 

адміністрування 

 - Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

 - Management and administering          

(Менеджмент і адміністрування) 
1) математика або географія; 

2) англійська мова 

4 122 Комп’ютерні науки 

1) математика або географія; 

2) українська мова 

5 187 Деревообробні та меблеві техно-

логії 

6 205 Лісове господарство 
- Лісове господарство 

- Лісова інженерія 

 

1.12. Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня “ма-

гістр” на базі раніше здобутого освітнього ступеня “бакалавр” (освітньо-

кваліфікаційного рівня “спеціаліст”) іноземці складають вступні випробу-

вання з мови навчання (української або англійської) і фахове вступне випро-

бування, що проводиться у формі тестування. Програма фахового вступного 

випробування відповідає програмам основних нормативних навчальних дис-

циплін професійного спрямування відповідної спеціальності. 

Конкурсний бал розраховується, як сума результатів вступних випробу-

вань. 

1.13. У випадку, якщо вступники були слухачами курсів для іноземних 

громадян з підготовки їх до вступу в заклади вищої освіти, успішно склали 

випускний іспит та отримали сертифікат, і вступають на освітню програму 

(спеціальність), мова якої співпадає з мовою навчання, вони можуть бути зві-

льнені від вступного іспиту з мови та надати сертифікат. 

1.14. Для вступу до університету іноземець особисто подає до Прий-

мальної комісії заяву в паперовій формі. 

До заяви Іноземець додає: 

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 
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2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 

вступ (за наявності); 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним за-

кладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з друго-

го курсу, додається академічна довідка); 

4) 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 (у разі 

відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі 

для здобуття ступеня магістра, якщо відсутність цієї інформації унеможлив-

лює здійснити визнання кваліфікації за документом; 

5) копію паспортного документа Іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнарод-

ними договорами України; 

7) 4 фотокартки розміром 30×40 мм; 

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

9) офіційне запрошення Університету чи іншого навчального закладу (за 

наявності); 

10) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або заві-

рений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список 

опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мо-

вою додатково подаються під час вступу до аспірантури. 

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; 

1.15. Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної 

мобільності, подають документи, затверджені Правилами та/або передбачені 

вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується 

академічна мобільність. 

1.16. Документи, зазначені у підпунктах 1-5 пункту 1.14, мають бути пе-

рекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 пункту 1.14, мають бути засвід-

чені 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. 

1.17. Заява та документи, зазначені в пункті 1.14, зберігаються в осо-

бовій справі вступників/студентів. 

1.18. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними до-

говорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зо-

бов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 

прийому до університету для іноземців на підставі направлень МОН України. 
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1.19. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в 

Україні і статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, під 

час вступу до університету користуються такими самими правами на здобут-

тя освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конститу-

цією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордон-

ного українця, можуть зараховуватися до університету на навчання за дер-

жавним замовленням у межах установлених квот для іноземців за 

співбесідою з предметів, передбачених Правилами. 

1.20. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах акаде-

мічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між украї-

нським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, прий-

маються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань від-

повідних закладів вищої освіти. 

1.21. Іноземці, які планують навчатися на україномовній програмі, але 

не володіють українською мовою, вступають на організовані в університеті 

курси для іноземних громадян з підготовки їх до вступу в заклади вищої 

освіти для оволодіння українською мовою. 

1.22. Іноземці, які планують навчатися на англомовній програмі, або во-

лодіють українською мовою і мають підтверджуючі документи можуть зара-

ховуватися в Університет за результатами співбесіди. 

1.23. Іноземцям,  які  бажають  навчатися в Україні, обов’язково необ-

хідно  пройти процедуру визнання іноземних документів про освіту в 

Україні. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА 

ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

 

2.1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

університету на підставі наказів ректора університету на підставі рішення 

Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до 

них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – 

ЄДЕБО). Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в 

ЄДЕБО. 

2.2. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям ви-

дається студентський квиток державного зразка. 

2.3. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іно-

земців здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказів 

ректора університету. 

2.4. Оплата освітніх послуг, що надаються університетом іноземцям, 

здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридич-

них осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або 

договорами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобіль-

ність. 
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У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) 

укладають їх батьки або законні представники. 

2.5. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в 

Україні відповідно до законодавства. 

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за 

програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено 

присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів. 

За результатами процедури визнання університет приймає рішення щодо 

продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам проце-

дури визнання, або щодо відрахування іноземця. 

У разі прийняття МОН України або університетом рішення про відмову 

у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі 

через його неавтентичність, університет відраховує такого іноземця. 

2.6. Університет, надаючи освітні послуги іноземцям, забезпечує 

своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Дер-

жавної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчан-

ня іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасо-

ве проживання на період навчання. 

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом 

ректора університету відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм 

та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень 

освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завер-

шення навчання документів. 

2.7. Університет інформує уповноважене державне підприємство про 

іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої, післядип-

ломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, 

докторантурі, на підготовчих курсах, за програмами академічної мобільності 

та/або з вивчення державної мови та/або мови навчання, шляхом внесення 

відповідних відомостей до електронного журналу протягом 15 днів після за-

рахування іноземця. 

2.8. Університет інформує уповноважене державне підприємство про ві-

драхування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців шля-

хом внесення змін в електронний журнал протягом 15 днів після зміни стату-

су студента. 

2.9. Про Іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно 

до пунктів 2-6 частини першої статті 46 Закону України “Про вищу освіту”, а 

також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зни-

кли з місця проживання, університет, що надає освітні послуги такому інозе-

мцю, протягом 10 днів зобов’язаний повідомити територіальний орган чи 

підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іно-

земця. 

Правила розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії ДВНЗ 

“Національний лісотехнічний університет України” (протокол № 51 від 28 

грудня 2021 року). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n808
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Додаток 

 

Вартість навчання у ДВНЗ “НЛТУ України” для іноземних громадян, 

які переводяться, поновлюються або зараховуються на навчання до 

університету для здобуття освітніх ступенів “бакалавр” і “магістр” 

з викладанням українською (англійською) мовами 

на підставі договорів на 2022-2023 навчальний рік, дол. США* 

 

№ 

з/п 

Освітній ступінь 

(за один рік) 

Вартість навчання за мовами 

українська англійська 

 Денна форма навчання   

1 Бакалавр 1500 1800 

2 Магістр 1700 2000 

3 Доктор філософії 2200 2500 

 Заочна форма навчання   

1 Бакалавр 1000 1200 

2 Магістр 1200 1400 

3 Доктор філософії 1550 1750 

 

* – відповідно до наказу ректора університету. 

 


