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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Прийом на навчання до Університету та підготовка іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється відповідно до законів 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”, Указу 

Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку еко-

номічного співробітництва областей України з суміжними областями республіки бі-

лорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, поста-

нов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 “Про навчання іно-

земних громадян в Україні”, від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору 

для навчання іноземців та осіб без громадянства”, а також вимог, визначених По-

рядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадян-

ства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України (надалі – МОН 

України) від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Мініс-

терстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (зі змінами, внесе-

ними згідно з наказами МОН України № 1272 від 11 грудня 2015 року та № 1167 від 

11 серпня 2017 року) та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти Украї-

ни за роками вступу. 

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

жавного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет 

України” (надалі – Університет) розроблене відповідно до законодавства України та 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти України в 2022 році (нада-

лі – Порядок), затверджених наказом МОН України від 24 квітня 2022 року № 392 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 травня 2022 за № 487/37823, Пра-

вилами прийому до Університету (надалі – Правила), затвердженими наказом рек-

тора Університету від 27 травня 2022 року № ___, та Статуту Університету (Нова 

редакція), затвердженого наказом МОН України від 01 липня 2016 року № 752. 

1.3. Іноземці та особи без громадянства (надалі – Іноземці) можуть здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено між-

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

Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про між-

народну академічну мобільність. 

1.4. Прийом Іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів держав-

ного бюджету здійснюється в межах квот для Іноземців. 

Квота для Іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, 

яка використовується для прийому вступників з числа: 

- іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів 

України; 

- закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця. 

1.5. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Уні-

верситету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). 
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1.6. Зарахування вступників з числа Іноземців до Університету на навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється в такі терміни: 

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

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. Зарахування Іноземців до Університету на навчання для здобуття відповід-

них освітніх ступенів здійснюється за результатами вступних випробувань з визна-

чених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження 

навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його похо-

дження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала доку-

мент про здобутий рівень освіти. 

1.8. Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про по-

передній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу 

значеннях кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться 

вступне випробування. 

Вимоги щодо відповідності вступників із числа Іноземців умовам прийому на 

відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до Університету та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету. 

1.9. Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на 

базі повної загальної середньої освіти (надалі – ПЗСО) Іноземці проходять вступні 

іспити, які проводяться у формі тестування з мови навчання (української, або росій-

ської, або англійської) та загальноосвітніх предметів (творчих конкурсів). Програми 

тестових завдань з цих предметів відповідають програмам повної загальноосвітньої 

школи. 

1.10. Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня “магістр” на ба-

зі раніше здобутого освітнього ступеня “бакалавр” (освітньо-кваліфі-каційного 

рівня “спеціаліст”) Іноземці проходять вступні випробування з мови навчання 

(української, або російської, або англійської) та вступне випробування з фаху у фо-

рмі тестування. Програма вступного випробування з фаху відповідає програмам ос-

новних нормативних навчальних дисциплін професійного спрямування відповідної 

спеціальності. 

1.11. У випадку, якщо вступники були слухачами Підготовчого відділення, ус-

пішно склали випускний іспит та отримали сертифікат, і вступають на освітню про-

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

льнені від вступного іспиту з мови та надати сертифікат. 

1.12. Вступні випробування для вступу до Університету на здобуття ступеня 

бакалавра і магістра проводяться в декілька етапів: 

• з 20 січня 2022 року до 28 лютого 2022 року; 

• з 17 липня 2022 року до 29 жовтня 2022 року 

1.13. Для вступу до Університету Іноземець особисто подає до Приймальної 

комісії заяву в паперовій формі. 

До заяви Іноземець додає: 
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1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявнос-

ті); 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у 

разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додаєть-

ся академічна довідка); 

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навча-

льної 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 ма-

гістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює 

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 міжнародними до-

говорами України; 

7) 4 фотокартки розміром 30×40 мм; 

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

9) офіційне запрошення Університету (за наявності); 

10) 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 додатково пода-

ються при вступі до аспірантури. 

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійсь-

кою мовою: 

- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня док-

тора наук; 

- копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня; 

1.14. Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільно-

сті, подають документи, затверджені правилами прийому до Університету та/або пе-

редбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізу-

ється академічна мобільність. 

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 пункт 1.13, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 пункту 1.13, мають бути засвідчені в 

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

дчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України. 

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

вступників/студентів. 

1.15. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договора-

ми, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями Укра-
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їни, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до Університету 

для Іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 

1.16. 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 здобуття освіти, що й гро-

мадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами 

України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхов-

ною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного 

українця, можуть зараховуватися до Університету на навчання за державним замов-

ленням у межах установлених квот для Іноземців за співбесідою з предметів, перед-

бачених Правилами прийому. 

1.17. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 

мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іно-

земним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з 

урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти. 

1.18. Іноземці, які планують навчатися на україномовній програмі, але не воло-

діють українською мовою, вступають на підготовче навчання для оволодіння украї-

нською мовою. 

1.19. Іноземці, які планують навчатися на англомовній програмі, або володіють 

українською мовою і мають підтверджуючі документи, зараховуються в Універси-

тет за результатами співбесіди. 

1.20.  Іноземцям,  які  бажають  навчатися в Україні, обов’язково необхідно  

пройти процедуру – Визнання іноземних документів про освіту в Україні. 

 

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ІНОЗЕМЦЯМ ТА ОСОБАМ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

ЗАПРОШЕНЬ НА НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЇ 

  

2.1. Всі іноземні абітурієнти, які приїздять до України з метою навчання, мають 

отримати від Університету, до якого вони вступають, запрошення на навчання. 

Запрошення видаються Іноземцям, щодо яких Університетом надається згода 

на прийом для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підви-

щення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, на підготов-

чому відділенні), навчання за програмами академічної мобільності або з вивчення 

державної мови та/або мови навчання. 

2.2. Механізм видачі запрошень на навчання в Україні Іноземцям визначено у 

Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (ста-

жування) в Україні та їх реєстрації (Наказ МОН України від 01 листопада 2013 року 

№ 1541 (у редакції наказу МОН України від 11 грудня 2015 року № 1272), а також у 

Положенні про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до Держав-

ного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет Украї-

ни”, схваленому Вченою радою НЛТУ України 24 листопада 2016 р., протокол № 11 

та введеному в дію наказом ректора від 25 листопада 2016 року № 254. 

2.3. Університет видає запрошення на навчання: 
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- Іноземцям, які запрошуються на навчання за програмами тривалістю 90 днів і 

більше, відповідно до зразка, затвердженого підпунктом 3 пункту 1 наказу МОН 

України від 01 листопада 2013 року  № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 25 листопада  2013 року за № 2004/24536; 

- Іноземцям, які запрошуються на навчання за короткостроковими програмами 

тривалістю до 90 днів, а також Іноземцям – студентам заочної форми навчання для 

участі у настановних/заліково-екзаменаційних сесіях – на бланку Університету. 

2.4. Запрошення на навчання оформляються відповідальними працівниками 

відділу міжнародних зв’язків за попереднім зверненням Іноземців до Університету 

на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій таких до-

кументів: 

1) паспортного документа іноземця з перекладом, посвідченим нотаріусом; 

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін 

оцінками (балами) або академічної довідки з перекладом, посвідченим нотаріусом; 

3) письмової згоди на обробку персональних даних. 

2.5. Вивчення відповідності документів Іноземця встановленим Університетом 

вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-

професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється дирекцією відповід-

ного Навчально-наукового інституту і висновок доводиться до Приймальної комісії 

Університету, яка надає рекомендації щодо запрошення Іноземця на навчання. 

Для вивчення і встановлення відповідності документів Іноземця можуть долу-

чатися працівники юридичного відділу Університету. 

Кандидатури Іноземців, документи яких подані для вивчення, але не відповіда-

ють вимогам, Приймальною комісією відхиляються. 

2.6. Замовлення бланків запрошень здійснюється державним підприєм-ством 

“Український державний центр міжнародної освіти”, уповноваженим МОН України 

(надалі – Уповноважене підприємство) на ведення реєстрації запрошень на навчан-

ня. 

2.7. Реєстрація оформлених Університетом запрошень та облік Іноземців, які 

прибули для навчання в Україну, здійснюються Уповноваженим підпри-ємством в 

електронному журналі. 

2.8. Для реєстрації запрошення в електронному журналі Університетом пода-

ється Уповноваженому підприємству заповнене відповідальними працівниками від-

ділу міжнародних зв’язків запрошення в електронній формі разом з електронними 

копіями документів, зазначених у підпункті 2.4 цього Порядку, – для іноземців, які 

навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

Для реєстрації запрошень Іноземцям, які навчатимуться за міжнародними дого-

ворами та державними програмами, а також за програмами міжнародної академічної 

мобільності, договорами міжнародного співробітництва навчальних закладів, Упов-

новаженому підприємству разом із заповненим запрошенням в електронній формі 

подається електронна копія листа-пояснення Університету щодо зазначених підстав 

навчання Іноземця та електронні копії документів згідно з підпунктом 2.4 цього По-

рядку. 

2.9. Запрошення заповнюються Університетом українською та англійсь-кою 

мовами друкованим способом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13/paran9#n9
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2.10. Уповноважене підприємство протягом п’яти робочих днів з дати отриман-

ня від Університету заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє ві-

домості, внесені Університетом, присвоює запрошенню реєстраційний номер в елек-

тронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення 

Університету для подальшого видруковування на бланку запрошення. 

2.11. У реєстрації поданого Університетом запрошення Іноземцю може бути ві-

дмовлено, якщо запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закла-

дом та зареєстровано в електронному журналі. 

Реєстрація другого запрошення Іноземцю може бути дозволена у разі його пи-

сьмового або електронного звернення до Уповноваженого підприємства (до якого 

обов’язково має бути додано копію паспортного документа Іноземця та підтвер-

дження від Університету щодо надання згоди на навчання Іноземця). 

Уповноважене підприємство інформує навчальний заклад, який видав перше 

запрошення про видачу другого запрошення Університетом. 

2.12. Університет через відповідальних працівників відділу міжнародних 

зв’язків направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення 

Іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду Іноземця в Україну з 

метою навчання. 

2.13. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі. 

Строк дії запрошення встановлюється Університетом з урахуванням Умов при-

йому на навчання до вищих навчальних закладів України, затвердженних МОН 

України, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, 

наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення 

державної мови та/або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів, відді-

лень (підрозділів). 

2.14. Університет, який запросив Іноземця на навчання (стажування), забезпе-

чує своєчасне інформування Уповноваженого підприємства, відповідного органу 

охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного ним Іноземця в 

Україну (дата прибуття, номер рейсу транспортного засобу), а також надає відомості 

про особу, уповноважену Університетом на зустріч іноземця та його супроводження 

від пункту пропуску через державний кордон України до Університету, з 

обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові такої особи й паспортних 

даних та даних оперативного контактного зв’язку. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ 

  

3.1. Процедура визнання іноземних документів про освіту (раніше – ностри-

фікація) має на меті забезпечити права громадян, які здобули освіту в інших держа-

вах, на продовження освіти та/або професійну діяльність в Україні та здійснюється в 

індивідуальному порядку. 

В результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту 

отримує свідоцтво, яким підтверджується право власника документів, виданих на-

вчальним закладом іншої держави, на продовження освіти або працевлаштування за 

фахом у вищому навчальному закладі України або в установах на всій території 
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України. Видача такого свідоцтва здійснюється на підставі рішення компетентного 

органу – вищого навчального закладу або МОН України. 

3.2. Процедура визнання іноземних документів про освіту включає в себе: 

перевірку автентичності документів, підтвердження статусу освітньої установи 

та/або програми, оцінки кваліфікації або періоду навчання та встановлення еквіва-

лентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних 

та/або професійних прав. 

3.3. Процедура визнання іноземних документів про освіту суттєво реформо-

вана відповідно до Закону України “Про вищу освіту”. Нормативним актом, який 

регулює проведення процедури визнання в Україні всіма компетентними органами, 

є наказ МОН України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Цим наказом введено в дію 

порядки визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої 

освіти та документів про середню, середню професійну, професійну освіту. 

3.4. Визнання в Україні іноземних документів про освіту здійснюється у повній 

відповідності з Конвенцією про визнання кваліфікацій з вищої освіти в євро-

пейському регіоні, яка ратифікована відповідним Законом України 03.12.1999 р. № 

1273-XIV та рекомендаціями цієї Конвенції. 

3.5. Документи, що не потребують процедури визнання в Україні: 

1) документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 

року (на підставі Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992)). Краї-

нами-учасницями угоди є: Азербайджанська Республіка,  Республі-ка Білорусь, Рес-

публіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, 

Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркмені-стан, Республіка Узбекис-

тан. 

2) документи, видані особам, за підсумками навчання до початку 1992/1993 на-

вчального року в освітніх установах держав колишнього СРСР.  

3.6. Рішення про відмову у визнанні поданого документа приймається компе-

тентним органом за таких причин: 

1) документи видані освітніми установами, які не є офіційно визнаними в сис-

темі освіти держави, в якій вони функціонують; 

2) документи видані філіями освітніх установ, якщо такі філії не є офіційно ви-

знаними в системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяль-

ність цієї філії, якщо це передбачено законодавством іноземної країни; 

3) документи не містять інформації про здобуття їх власником ступеня вищої 

освіти, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку, а також про періоди 

навчання, за якими йому надаються академічні та/або професійні права (продовжен-

ня навчання та/або працевлаштування за фахом); 

4) документи неправомірно видані освітньою установою іншої держави; 

5) документи не є автентичними; 

6) документи видані за результатами навчання за період, що становить менше 

ніж один академічний рік навчання; 

7) документи видані за результатами навчання, під час якого загальна набрана 

кількість навчальних кредитів становить менше ніж 30 кредитів Європейської кре-
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дитної транспортно-накопичувальної системи (ЄКТС) (або їх еквіваленту кількість 

академічних годин); 

8) документи не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення 

документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий у державі, в якій функціонує 

освітня установа; 

9) документи видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути 

співвіднесена з жодним ступенем вищої освіти, фаховою спеціалізацію, напрямом 

підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України; 

10) документи не визнаються в державі, якій належить освітня установа; 

11) документи не містять повної інформації щодо змісту навчальної програми, 

що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами 

ступеню вищої освіти, фахової спеціалізації або професійної перепідготовки у сис-

темі освіти України; 

12) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі неавтентичного 

документа про попередню освіту; 

13) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі документа про 

попередню освіту, який не надавав його власнику відповідних академічних прав 

(якщо інше не передбачено законодавством країни походження документа про осві-

ту). 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА 

ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

 

4.1. Усі категорії Іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Уні-

верситету на підставі наказів. Накази про зарахування Іноземців на навчання вида-

ються ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про 

зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній елект-

ронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). 

4.2. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою Іноземцям видається 

студентський квиток державного зразка. 

4.3. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців 

здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу ректора Уні-

верситету. 

4.4. Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом Іноземцям, здійсню-

ється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між закла-

дами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укла-

дають їх батьки або законні представники. 

4.5. Документи про освіту зарахованих на навчання Іноземців, видані навчаль-

ними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно 

до законодавства. 

Ця вимога не поширюється на документи Іноземців, які навчаються за програ-

мами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння 

відповідних кваліфікацій/наукових ступенів. 
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