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ПОЛОЖЕННЯ 
про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства  

до Донецького національного університету імені Василя Стуса  
у 2021 році 

 
 
1. Загальні положення 
 

 1.1. Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства  
до Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2021 році 
(далі – Положення) розроблено згідно з Правилами прийому до Донецького 
національного університету імені Василя Стуса у 2021 р. (далі – Правила 
прийому). 

1.2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється 
відповідно до чинного законодавства.  

1.3. Прийом іноземців здійснюється без обмежень ознак раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками. 

1.4. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти, у 
тому числі на навчання за рахунок видатків державного та місцевого 
бюджетів.  

1.5. Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі: 
 документів, поданих особисто вступником; 
 міжнародних договорів України; 
 загальнодержавних програм; 
 договорів, укладених закладами вищої освіти з фізичними 

та/або юридичними особами. 
1.6. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України 

та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН 
України у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.  

1.7. Навчання в Університеті здійснюється державною та англійською 
мовами. 

1.8. У разі, якщо іноземці, які навчатимуться в Університеті на підставах, 
зазначених у п.1.5. цього Положення, потребують мовної підготовки для 
здобуття певного ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії, 
доктор наук), вони проходять навчання у відділенні попередньої підготовки 
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іноземних громадян Університету. Рішення про таку підготовку виносить 
Приймальна комісія за умови наявності в іноземців і осіб без громадянства 
повної загальної середньої освіти, отриманої за кордоном.  

Після успішного закінчення відділення попередньої підготовки 
іноземних громадян Університету іноземець отримує відповідне свідоцтво. 
Свідоцтва виготовляються Університетом за встановленим зразком. 

Облік виданих свідоцтв ведеться у книзі обліку, яка прошивається, її 
сторінки нумеруються та скріплюються печаткою Університету (відповідного 
структурного підрозділу закладу). 

У книзі обліку відображаються такі відомості: порядковий реєстраційний 
номер; прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові особи, якій видано 
документ; номер та серія документа; дата видачі документа; підпис особи, яка 
видала документ. 

1.9. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною 
(дистанційною) формами навчання. 

Університет забезпечує своєчасне подання документів до  територіальних 
органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення 
зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку 
посвідок на тимчасове проживання на період навчання. 

Строки навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом 
Університету відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та містять 
також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) 
здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання 
документів. 

1.10. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 
іноземців здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі 
наказу Університету. 

1.11. Освітня програма та строк навчання за всіма рівнями освіти 
визначається стандартами вищої освіти України, Умовами прийому на 
навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році. 

 
2. Вимоги до рівня освіти вступників 
 
2.1. На навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» приймаються 

іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою. 
2.2. На навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» приймаються 

іноземці та особи без громадянства, які мають ступінь освіти «Бакалавр». 
2.3. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються 

іноземці та особи без громадянства, які здобули ступінь освіти «Магістр». 
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають намір вступити 

до аспірантури  на основі іноземного документа про попередню освіту, але не 
володіють українською або російською мовою, мають пройти мовну 
підготовку на відділенні попередньої підготовки іноземних громадян.  
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2.4. Університет здійснює прийом своїх іноземних студентів старших 
курсів, які не менше одного року здобувають ступінь освіти «Бакалавр» та 
виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня освіти 
«Бакалавр» за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за 
іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.  

2.5. Прийом на навчання на перший курс з нормативним і скороченим 
строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за 
спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266. 

Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком 
навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за 
спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку 
спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснювався набір на перший 
курс. 

2.6. Університет здійснює прийом іноземних студентів на другий та 
наступні курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць 
ліцензованого обсягу відповідно до чинного законодавства та Положення про 
відрахування, поновлення та переривання навчання в Донецькому 
національному університету імені Василя Стуса. 

Поновлення до складу іноземних студентів на всі форми навчання 
дозволяється, як правило, під час канікул. 

Поновлення іноземних студентів, яким надавалася академічна відпустка, 
відбувається на загальних засадах, за умови обов’язкового перетину ними 
кордону України.  

Переведення іноземних студентів із закладів вищої освіти України до 
Університету здійснюється за згодою ректорів обох закладів вищої освіти, а в 
межах Університету – за згодою деканів. 

Документи на поновлення і переведення студентів на навчання на 1 курсі 
ступеня освіти «Бакалавр» або ступеня освіти «Магістр» не приймаються. 
Відраховані особи, які здобували ступінь освіти «Магістр», можуть вступати 
на навчання у терміни, встановлені Правилами прийому до Донецького 
національного університету імені Василя Стуса у 2021 році. 

2.7. Документи про освіту, зарахованих на навчання іноземців, видані 
навчальними закладами інших держав, протягом першого семестру проходять 
процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки 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 
процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. 



4 
 

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий 
освітній рівень Університет відраховує такого іноземця. 
 

3. Фінансування підготовки іноземних фахівців 
 
3.1. Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом для іноземців, 

здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 
України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про 
міжнародну академічну мобільність. 

3.2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов’язаннями України, приймаються на навчання в межах установлених 
квот прийому до Університету на підставі направлень Міністерства освіти і 
науки України. 

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

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та 
державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття 
відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на 
відділення попередньої підготовки іноземних громадян Університету 
відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на відділенні підготовки 
іноземних громадян здійснюється за договором, укладеним іноземцем з 
Університетом. 

3.4. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які 
на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до 
числа студентів Університету, не може бути нижчою, ніж для українських 
громадян, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, 
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями 
України. 

 
4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 
 
4.1. Прийом заяв і документів іноземних громадян, що надходять згідно з 

виділеними Університету квот на навчання за СО «Бакалавр» і «Магістр» на 
всі факультети Університету здійснюється в 2021 році з 01 липня 2021 року до 
23 жовтня 2021 року включно). Випускники Університету мають бути 
зараховані до 07 липня 2021 року включно. 

Зарахування здійснюється до 01 листопада 2021 року на підставі наказів 
про зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти (далі – ЄДЕБО). 
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4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників-іноземців на основі повної загальної 
середньої освіти, які отримали свідоцтво про мовну підготовку, для вступу на 
навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» та без свідоцтва про мовну 
підготовку, якщо вступники володіють мовою навчання, в тому числі на 
англомовні освітні програми проводиться в такі терміни: 

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання 

Початок прийому заяв та 
документів 

01 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які 
мають складати вступні 
випробування  

23 жовтня 2021 року 

Терміни проведення 
вступних випробувань 

02 липня – 30 жовтня 
2021 року 

Терміни зарахування 
вступників 

07 липня – 
01 листопада 2021 року 

 
4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 

Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземців на 
основі базової та повної вищої освіти, яку вони отримали не в Україні, але 
мають свідоцтво про мовну підготовку, для продовження навчання на ступені 
освіти «Магістр» проводиться в такі терміни: 

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання 

Початок прийому заяв та 
документів 

01 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які 
мають складати вступні 
випробування  

23 жовтня 2021 року 

Терміни проведення 
вступних випробувань 

02 липня – 30 жовтня 
2021 року 

Терміни зарахування 
вступників 

07 липня – 01 листопада 
2021 року 

 
4.4. Випускники бакалавріату Університету поточного року, які є 

іноземними громадянами, при вступі на навчання для здобуття ступеня освіти 
«Магістр» складають фахові випробування у травні-липні 2021 року за 
графіком, затвердженим Приймальною комісією, з подальшою участю в 
загальному конкурсі. 
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4.5. Іноземні громадяни і особи без громадянства, які вступають до 
аспірантури, подають необхідні документи, складають вступні випробування 
та зараховуються, як правило, упродовж року. 

4.6. Прийом документів на відділення попередньої підготовки іноземних 
громадян здійснюється, як правило, упродовж року. 
 

5. Порядок прийому заяв і документів іноземних абітурієнтів 
 
5.1. Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання до 

Університету, звертаються до Навчально-наукового центру міжнародної 
освіти, який разом із Приймальною комісією здійснює перевірку, прийом заяв 
і документів та організацію вступних випробувань. 

5.2. Документ (оригінал) про здобутий ступінь освіти, на основі якого 
здійснюється вступ іноземця до Університету, має бути засвідчений у країні 
його 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. 

5.3. Особи, які вступають на відділення попередньої підготовки 
іноземних громадян, подають такі документи: 

1) заяву; 
2) документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на 

основі якого здійснюється вступ; 
3) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 
4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 
5) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 

країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги); 

6) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм. 
Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 
перекладу. 

5.4. Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання за 
ступенем освіти «Бакалавр», подають до Приймальної комісії Університету 
такі документи: 

1) заяву; 
2) документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на 

основі якого здійснюється вступ; 
3) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 
4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 
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5) свідоцтво про мовну підготовку (вимога не поширюється на іноземців, 
які володіють мовою навчання, в тому числі є англомовними та вступають на 
англомовні освітні програми;  

6) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги); 

7) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;  
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 
Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 
перекладу. 

5.5. Іноземці та особи без громадянства, які отримали вищу освіту 
закордоном та вступають на навчання за ступенем освіти «Магістр», подають 
до Приймальної комісії Університету: 

1) заяву; 
2) документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 
3) оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст 

навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані 
кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;  

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства; 

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 

6) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 
(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила 
висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою); 

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги); 

8) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;  
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).  
Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 
перекладу. 

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 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.  

5.6. Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу освіту 
в Україні та вступають на навчання за ступенем освіти «Магістр» до 
Університету, подають до Приймальної комісії університету документи згідно 
п.5.5. цього положення.  
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До переліку документів п.5.5. додається свідоцтво про визнання 
документа, видане Міністерством освіти і науки України, на базі якого 
іноземець вступав на ступінь освіти «Бакалавр». 

5.7. При прийомі на навчання за ступенем освіти «Магістр» на англомовні 
освітні програми іноземні громадяни подають до Приймальної комісії 
Університету перелік документів відповідно до пункту 5.5., окрім свідоцтва 
про мовну підготовку. 

5.8. Іноземці, які вступають до аспірантури (подають до Приймальної 
комісії Університету такі документи: 

1) заяву; 
2) копію документа про здобутий ступінь освіти, на основі якого 

здійснюється вступ; 
3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 
4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 
5) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 

(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила 
висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою); 

6) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги); 

7) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;  
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або список 

опублікованих наукових праць і винаходів англійською або українською 
мовою. 

Під час подання заяви вступник особисто пред'являє оригінали 
паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без 
громадянства, документа про раніше здобутий ступінь освіти (освітньо-
кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 
нього. 

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути 
перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 
перекладу. 

5.9. Іноземці та особи без громадянства, які отримали ступінь освіти 
«Магістр», подають до Приймальної комісії Університету документи згідно з 
п.5.8. цього Положення.  

5.10. Для переведення іноземних студентів до Університету з інших 
закладів освіти, а також з однієї форми навчання на іншу або напряму 
(спеціальності) на інший у межах Університету подаються такі документи: 

1) заява; 
2) подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі 

документів); 
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3) письмова згода ректора закладу вищої освіти, в якому навчається 
заявник, з печаткою закладу вищої освіти (для іноземних студентів 
Університету достатньо письмової згоди декана факультету, де навчається 
студент); 

4) академічна довідка або залікова книжка; 
5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 
6) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 
7) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 

(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила 
висновок про достатній рівень володіння українською або англійською мовою 
для тих студентів, які переводяться на англомовну освітню програму); 

8) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги); 

9) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;  
10) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).  
5.11. Іноземці та особи без громадянства, які поновлюються на навчання 

до Університету, подають такі документи: 
1) заява; 
2) подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі 

документів); 
3) академічна довідка (оригінал); 
4) витяг з наказу про відрахування; 
5) документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого раніше здійснювався вступ до 
Університету; 

6) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства; 

7) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, особливо у 
випадку, коли іноземець брав академічну відпустку; 

8) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 
(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила 
висновок про достатній рівень володіння українською або англійською мовою 
для тих студентів, які поновлюються на англомовну освітню програму); 

9) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги); 

10) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;  
11) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).  
 
 



10 
 

6. Організація та проведення конкурсу 
 
6.1. Університет здійснює набір іноземних громадян і осіб без 

громадянства в межах ліцензованого обсягу на навчання за ступенями освіти 
«Бакалавр» і «Магістр», а також до аспірантури. 

6.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від 
українських національно-культурних товариств, при вступі до Університету 
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни 
України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням, за 
винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. Вони беруть участь у конкурсі на зарахування на таких самих 
підставах, як і громадяни України. 

6.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території 
України на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, у тому 
числі права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету 
України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 
Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як 
і громадяни України. 

6.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних 
школах із вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до 
Університету за вступними випробуваннями з предметів, передбачених 
Правилами прийому для вступу на ступінь освіти «Бакалавр», у межах 
установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських 
товариств або дипломатичних установ України за кордоном. 

6.5. Випускники підготовчих відділень для іноземних громадян 
зараховуються на обраний факультет за результатами вступних випробувань. 

Випробування проводяться предметними (атестаційними) комісіями 
Університету у кілька сесій за розкладом, який затверджується й 
оприлюднюється Приймальною комісією.  

Рівень знань оцінюється за шкалою: достатній та недостатній. 
Результат вступних випробувань на основі повної загальної середньої 

освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується як еквівалент 
балів сертифікатів з предметів переліку ЗНО. 

При вступі на 1 курс ступеня освіти «Бакалавр» іноземні громадяни 
складають вступні випробування з: 

- української мови як іноземної, а для іноземців, які поступають на 
англомовні освітні програми, проводиться випробування з англійської мови; 

- двох профільних дисциплін, які визначено правилами прийому в 
залежності від обраного факультету та спеціальності. 

6.6. При вступі на ступінь освіти «Магістр» іноземні громадяни, які 
отримали освіту в Україні або не в Україні, але мають свідоцтво про 
закінчення підготовчого відділення, складають іспити з: 
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- української мови як іноземної, а для іноземців, які поступають на 
англомовні освітні програми, проводиться випробування з англійської мови; 

- спеціальності, на яку вступають (фаховий іспит). 
Іноземні громадяни, які отримали ступінь освіти «Магістр» в 

Університеті складають фахові іспити зі спеціальності разом з громадянами 
України у терміни, встановлені Приймальною комісією (травень-червень 
2021 року). 

Іспит з української мови як іноземної призначається також на цей період 
у час складання громадянами України іспиту з іноземної мови.  

6.7. Для іноземних громадян, які вступають на навчання для здобуття 
ступеня освіти «Магістр» за англомовною спеціалізацією, з викладанням 
англомовних курсів встановлюються фаховий іспит й іспит з англійської мови 
у формі тестування. 

6.8. При прийомі до аспірантури (ад’юнктури) іноземні громадяни 
складають випробування з: 

- української мови як іноземної; 
- філософії; 
- зі спеціальності, на яку вступають. 
Іноземні громадяни, які поступають до аспірантури (ад’юнктури), беруть 

участь у загальному конкурсі серед іноземців.  
 
7. Зарахування іноземних громадян 
 
7.1 Іноземці зараховуються до Університету: 

 1 раз на рік на початку академічного семестру для здобуття певного 
ступеня вищої освіти за акредитованими освітніми програмами за 
результатами оцінювання поданих згідно підпунктів 4-7 пункту 5 цього 
Положення документів та вступного випробування, що проводиться 
приймальною комісією з визначених нею дисциплін та мови навчання;  

 упродовж року для навчання на відділені довузівської підготовки 
іноземних громадян на підставі рішення приймальної комісії за 
результатами вивчення нею поданих згідно о пункту 5 цього Положення 
документів; 

 для навчання в аспірантурі зарахування здійснюватиметься протягом 
року, з першого числа кожного місяця, окрім червня, липня і серпня. 
Вступники мають подати документи не пізніше, як за два тижні до 
зарахування. 

7.2. Контракт на навчання з іноземним громадянином складається та 
підписується в 2 екземплярах на основі наказу про зарахування. 

7.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на 
навчання до аспірантури (за результатами конкурсу, який проводиться серед 
іноземців.  

7.4. Іноземні громадяни, яким надається державна стипендія згідно з 
міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими 
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міжнародними зобов’язаннями, зараховуються на навчання на підставі 
направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного 
замовлення відповідно до Правил прийому до Донецького національного 
університету імені Василя Стуса у 2021 році. 

7.5. Наказ про зарахування іноземця на навчання за ступенями освіти 
«Бакалавр» і «Магістр», а також до аспірантури виданий на підставі рішення 
приймальної комісії, заноситься в електронній формі до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). 

7.6. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток 
та залікова книжка встановленого законодавством зразка, аспірантам 
видається посвідчення. Зразок і порядок видачі студентського квитка 
визначається Міністерством освіти і науки України. 

 
 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії      Юля ОКУНЬОВСЬКА 
 


