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Правила прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства 

1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється 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» (крім вступників з Республіки Бєларусь), 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року 

№ 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», 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, наказом Міністерства освіти і науки України від 

02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот 

для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах 

обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за 

№ 153/34436. 

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають 

посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на 

навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України. 

 

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

вищу освіту за кошти фізичних (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. 

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім 

іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які 

постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які 

потребують додаткового захисту). 

Квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, 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, і які не проживають постійно в Україні. 

3. Іноземці, які отримують візу для прибуття в Україну та/або 

прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за 

акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).  

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних (юридичних) осіб здійснюється: 
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 один раз на рік, не пізніше 20 грудня, для здобуття освітніх ступенів 

бакалавра, магістра; 

 упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, 

докторантурі та на підготовчому відділенні для іноземних громадян. 

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються 

до Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту 

навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.  

До категорії іноземців, які вступають до університету на загальних 

засадах, належать: 

- закордонні українці, які не проживають постійно в Україні; 

- іноземці та особи без громадянства, які прибувають на навчання, 

відповідно до міжнародних договорів України; 

- іноземці та особи без громадянства, які прибувають в Україну з 

метою навчання. 

6. 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. 

7. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або 

дистанційно. 

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати 

його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал 

уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного 

підприємства. 

8. Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які 

отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі 

«Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України 

державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та 

консультаційної підтримки, а також отримали візу для в'їзду в Україну (крім 

громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру 

легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в 

Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; 

здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи 

України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)). 

9. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах 

академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між 

українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, 

приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань 

Університету. 

10. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, 

та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої 

освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, 



 

5 

 

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. 

11. Іноземні громадяни, які вступають очно та дистанційно на 

Підготовче відділення для іноземних громадян для доуніверситетської мовної 

підготовки, проходять процедуру отримання запрошення та подачі документів 

для зарахування за умовами, аналогічними для вступників за освітнім ступенем 

бакалавра. 

§1. Вимоги до рівня освіти 

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного 

спрямування) на перший курс до Університету приймаються іноземні 

громадяни та особи без громадянства очно та/або дистанційно, які отримали 

візу для приїзду в Україну та мають іноземні документи про повну загальну 

середню освіту. 

2. На навчання для здобуття ступеня магістра на перший курс до 

Університету приймаються іноземні громадяни очно та/або дистанційно, які 

отримали візу для приїзду в Україну та мають іноземні документи про освіту, 

що відповідає освітньому ступеню бакалавра. 

3. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до 

Університету, повинні володіти українською або англійською мовою на рівні 

В1, відповідно до мови викладання на обраній освітній програмі 

(спеціальності). 

4. Перелік освітніх програм, за якими здійснюється прийом: 

 за освітнім ступенем бакалавра (магістра медичного спрямування) 

визначений Додатком 1. цих правил; 

 за освітнім ступенем магістра визначений Додатком 2. цих правил; 

 за освітніми ступенями бакалавра та магістра до Інституту 

післядипломної освіти визначений Додатком 3. цих правил. 

§ 2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

1. Порядок роботи відбіркової комісії: 

 понеділок – четвер з 9:00 до 18:00; 

 п’ятниця з 9:00 до 17:00. 

Онлайн-консультації можна отримати за електронною адресою 

pd@knu.ua, а також телеграм-бот @PD_Feedback_bot . 

Документи, необхідні для дистанційного вступу, надсилаються на 

електронну пошту pd@k nu.ua. 

mailto:pd@knu.ua
mailto:pd@knu.ua
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Прийом документів від вступників, які подають їх особисто, здійснюється 

за таким графіком: 

 понеділок, середа, п’ятниця – з 9:00 до 14:00; 

 вівторок, четвер – з 14:00 до 18:00. 

 

2. Оформлення і видача запрошень на навчання, прийом заяв і 

документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання: 

Етапи вступної кампанії 

Початок оформлення і видачі запрошень на 

навчання іноземних громадян 

17 травня 2022 р. –  

25 листопада 2022 р. 

Початок прийому заяв і документів 
1 липня 2022 р. –  

15 грудня 2022 р. 

Прийом заяв і документів для поновлення, 

переведення із закладів вищої освіти України 

та зарубіжних навчальних закладів освіти 

1 липня – 31 серпня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв і документів осіб на 

факультети та в інститути  
15 грудня 2022 р. 

Закінчення оформлення і видачі запрошень на 

навчання іноземних громадян для вступу для 

здобуття ступеня бакалавра (магістра 

медичного спрямування) та освітнього ступеня 

магістра 

25 листопада 2022 р. 

Проведення Університетом вступних 

випробувань 
04 липня – 20 грудня 2022 р. 

Зарахування вступників за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на факультети та в інститути  
16 липня – 20 грудня 2022 р. 

Зарахування до складу слухачів Підготовчого 

відділення для іноземних громадян за кошти 

фізичних (юридичних) осіб 

Упродовж року 

§3. Порядок прийому заяв і документів 

1. Подання документів на навчання від вступників-іноземців може 

здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання на електронну 

пошту pd@knu.ua .  

2. Запрошення для участі у конкурсному відборі та/або на навчання 

видається Університетом за попереднім зверненням іноземця з наданням таких 

документів: 

 скановану копію першої сторінки закордонного паспорта іноземця, 

що містить його персональні дані, а також сторінку із зазначенням отримання 

візи з перекладом українською мовою; 

 скановану копію документа про середню освіту з перекладом 

англійською/ українською мовами; скановану копію додатку до документу про 

попередню освіту з оцінками (балами) з перекладом англійською/ українською 

mailto:pd@knu.ua
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мовами або академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа) з 

перекладом англійською/ українською мовами; 

 доручення для отримання запрошення у випадку, якщо вступник 

забирає його не особисто, легалізоване або апостильоване залежно від країни, 

де оформлено доручення, громадянства вступника з перекладом 

англійською/російською/українською мовами; 

 сповіщення про прибуття (у разі прибуття); 

 анкета; 

 згода на обробку персональних даних. 

Отримання запрошення для прибуття на навчання потрібне і вступникам з 

держав з візовим порядком в’їзду, і вступникам з держав із безвізовим 

порядком в’їзду (якщо інше не передбачене чинним законодавством України). 

3. Для вступу на Підготовче відділення для іноземних громадян та для 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра 

медичного спрямування) іноземні громадяни та особи без громадянства 

подають та оформляють такі документи: 

 заява про вступ; 

 анкета; 

 національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує 

особу без громадянства з оформленою візою типу D-13 для країн з візовим 

порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном 

на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України (оригінал та 2 копії перекладу українською мовою з 

нотаріальним засвідченням в Україні). У разі відсутності візи типу D-13 пройти 

процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили 

легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала 

документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі 

дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або 

апостиль)). 

 свідоцтво про народження (оригінал та 1 копія перекладу 

українською мовою та нотаріальним засвідченням); 

 документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

на основі якого здійснюється вступ (повна середня освіта)  (оригінал та 2 копії з 

перекладом українською мовою та нотаріальним засвідченням); 

 додаток до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (перелік вивчених 

дисциплін) (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та 

нотаріальним засвідченням); 

 12 фотокарток розміром 3х4 см, матові; 

 згода на збір та обробку персональних даних. 

 

4. Для вступу для на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра: іноземні громадяни та особи без громадянства подають та 

оформляють такі документи: 
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 заява про вступ; 

 анкета; 

 національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує 

особу без громадянства з оформленою візою типу D-13 для країн з візовим 

порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном 

на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України (оригінал та 3 копії перекладу українською мовою та 

нотаріальним засвідченням в Україні). У разі відсутності візи типу D-13  

пройти процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: 

(здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка 

видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі 

дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або 

апостиль)). 

 свідоцтво про народження (оригінал та 1 копія перекладу 

українською мовою та нотаріальним засвідченням); 

 документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ (оригінал та 2 копії з перекладом 

українською мовою та нотаріальним засвідченням); 

 додаток до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (перелік вивчених 

дисциплін) (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та 

нотаріальним засвідченням); 

 документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ (повна середня освіта) (оригінал та 

2 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним засвідченням); 

 свідоцтво про народження (оригінал та 1 копія з перекладом 

українською мовою та нотаріальним засвідченням); 

 12 фотокарток розміром 3х4 см матові; 

 згода на збір та обробку персональних даних. 

5. За наявності вступник пред'являє оригінали та подає копії таких 

документів: 

 посвідка на постійне проживання в Україні, дозвіл на імміграцію в 

Україну, дипломатична картка Міністерства закордонних справ України або 

інший документ про право на перебування в Україні; 

 довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків. 

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового 

зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів 

про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та 

після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів 

особисто. 

Усі документи, видані в інших країнах, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в Україні. 
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Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа на 

проживання та довідки податкової служби перевіряються під час подання 

документів, під час прибуття студента в Україну. 

Свідоцтво про народження, документи про освіту, що оформлені за 

кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, 

якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Від легалізації 

цих документів звільняються громадяни країн-учасниць Конвенції про 

скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.) 

з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю 

документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та 

правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 

1993 р.). 

Інші копії документів подаються вступником особисто чи надаються 

електронно, якщо це викликано особливими умовами зарахування за 

відповідними спеціальностями (освітніми програмами), установленими 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше 

термінів, установлених у § 2 цих Правил прийому, для ухвалення Приймальною 

комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування. 

Для категорій іноземних громадян, які вступають до Університету за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання (національний 

мультипредметний тест), при подачі документів, необхідно надати документ, 

який підтверджує статус особи, для візування. 

6. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних 

документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура підготовки пакету документів 

для проведення визнання освітнього рівня Документа з метою продовження 

навчання здійснюється Університетом до початку навчання його власника або 

протягом першого місяця навчання. У разі наявності – вступник під час 

подання документів на навчання надає копію довідки про нострифікацію або 

копію довідки про подання на нострифікацію в МОН України. Університет 

забезпечує контроль за строками подання іноземцем документів на процедуру 

визнання. 

Процедуру визнання документів про попередню освіту не проходять ті 

іноземні громадяни та особи без громадянства, які отримали документи про 

попередній рівень освіти в закладах освіти України. 

§ 4. Організація конкурсного відбору 

1. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за 

результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови 

навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 
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підтверджуються 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. Для проведення вступних іспитів для іноземців складається графік, 

який затверджується Головою Приймальної комісії (ректором). Відбіркова 

комісія Підготовчого відділення для іноземних громадян оприлюднює графік 

на сайті Підготовчого відділення для іноземних громадян та повідомляє 

вступника щодо розкладу вступних іспитів для іноземців. 

3. Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання 

для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською 

організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом 

угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів 

документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній 

формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і 

вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі. 

Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір визначено в 

Додатку 4. 

§ 4.1. Проведення вступних іспитів для іноземців для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного 

спрямування) 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

медичного спрямування) складається з двох етапів: 

 вступного іспиту з мови навчання (української або англійської); 

 вступного іспиту з конкурсного предмета. 

2. Вступні іспити з конкурсних предметів відповідають дисциплінам, 

які виносяться на ДПА та/чи НМТ (ЗНО) України. Зміст програми вступних 

іспитів з конкурсних предметів узгоджений за обсягом знань і компетентностей 

із програмою ДПА та/чи НМТ (ЗНО) України. 

3. Для проведення іспиту з української або англійської мови 

створюється предметна екзаменаційна комісія, склад якої затверджується 

наказом ректора Університету. 

Програми вступних іспитів з української та англійської мови, а також 

критерії оцінювання знань розробляються Підготовчим відділенням для 

іноземних громадян та затверджуються головою Приймальної комісії 

(ректором) Університету не пізніше 15 травня 2022 року і публікуються на 

сайті Підготовчого відділення для іноземних громадян 

(https://intstud.knu.ua/news). 

У випадку, якщо освітня програма передбачає навчання українською та 

англійською мовами, вступний іспит з мови навчання містить компоненти обох 

мов. 

У випадку, якщо вступники були слухачами Підготовчого відділення, 

успішно склали випускний екзамен та отримали сертифікат, та вступають на 

https://intstud.knu.ua/news
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освітню програму (спеціальність), мова якої співпадає з мовою навчання, 

рішенням відбіркової комісії можуть бути звільнені від вступного іспиту з мови 

та надати сертифікат. 

4. До вступного іспиту з конкурсного предмета вступник допускається 

в разі успішного складання іспиту з мови. 

Для проведення вступного іспиту з конкурсного предмета створюється 

комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету. 

Програми вступного іспиту з конкурсного предмета, а також критерії 

оцінювання знань розробляються Вченими радами відповідних 

факультетів/інститутів та затверджуються головою Приймальної комісії 

(ректором) Університету не пізніше 15 травня 2022 року та публікуються на 

вебсторінці Підготовчого відділення для іноземних громадян 

(https://intstud.knu.ua). Мова програми вступних іспитів для іноземців відповідає 

мові оголошеної освітньої програми (спеціальності). 

5. У випадку проведення вступних випробувань дистанційно 

Підготовче відділення для іноземних громадян (Офіс по роботі з іноземними 

студентами) забезпечує: ідентифікацію особи вступника, верифікацію 

оригіналів документів вступників, координацію із приймальними комісіями 

факультетів/інститутів, відеофіксацію перебігу іспиту. 

6. Вступники, які в рік вступу були слухачами програм 

доуніверситетської підготовки Підготовчого відділення для іноземних 

громадян, успішно склали випускний іспит з мови навчання та отримали 

сертифікат, і вступають на освітню програму (спеціальність), мова якої 

співпадає з мовою навчання, можуть бути звільнені від складання вступного 

іспиту з іноземної мови. 

7. Слухачам англомовної програми Підготовчого відділення для 

іноземних громадян, які у рік вступу склали іспит з біології в ННЦ «Інститут 

біології та медицини» результат цього іспиту може бути зарахований в якості 

результату іспиту з конкурсного предмету для участі в конкурсному відборі за 

спеціальністю 222 «Медицина/Medicine». До вступного іспиту з конкурсного 

предмета вступник допускається в разі успішного складання іспиту з мови 

навчання. 

§ 4.2. Проведення вступних іспитів для іноземців для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

результатами вступних іспитів з: 

 мови навчання (української або англійської); 

 фахового вступного випробування. 

2. Для проведення вступного іспиту з мови створюється фахова 

атестаційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету. 

Програми вступного іспиту та критерії оцінювання з української та 

англійської мов розробляються Підготовчим відділенням за погодженням із 

Вченими радами Навчально-наукового інституту філології та Навчально-

https://intstud.knu.ua/
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наукового інституту міжнародних відносин, затверджуються головою 

Приймальної комісії (ректором) Університету не пізніше 15 травня 2022 року та 

публікуються на сайті Підготовчого відділення (https://intstud.knu.ua). Мова 

програми вступних іспитів відповідає мові оголошеної освітньої програми 

(спеціальності). У випадку, якщо освітня програма передбачає навчання 

українською та англійською мовами, вступний іспит з мови навчання містить 

компоненти обох мов. 

3. Для проведення фахового вступного випробування створюється 

фахова атестаційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора 

Університету. 

Програми фахових вступних випробувань, а також критерії оцінювання 

знань розглядаються Вченими радами відповідних факультетів/інститутів та 

затверджуються головою Приймальної комісії (ректором) Університету не 

пізніше 15 травня 2022 року і публікуються на сайті Підготовчого відділення 

(https://intstud.knu.ua). Мова програми вступних іспитів для іноземців відповідає 

мові оголошеної освітньої програми (спеціальності). 

4. У випадку проведення вступних випробувань дистанційно 

Підготовче відділення для іноземних громадян (Офіс по роботі з іноземними 

студентами) забезпечує: ідентифікацію особи вступника, верифікацію 

оригіналів документів вступників, координацію із приймальними комісіями 

факультетів/інститутів, комунікацію із партнерськими організаціями в країні 

походження вступника та відеофіксацію перебігу іспиту. 

5. У випадку, якщо вступники були слухачами програм 

доуніверситетської підготовки Підготовчого відділення для іноземних 

громадян, успішно склали випускний іспит з мови навчання та отримали 

сертифікат, і вступають на освітню програму (спеціальність), мова якої 

співпадає з мовою навчання, рішенням відбіркової комісії можуть бути 

звільнені від вступного іспиту з мови та надати сертифікат. 

§ 5. Надання рекомендацій для зарахування 

1. Списки вступників-іноземців, рекомендованих до зарахування за 

кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за 

даними ЄДЕБО і затверджуються рішенням Приймальної комісії у строки, 

визначені у § 2 цього розділу. 

2. Рішення про рекомендації до зарахування вступників на місця за 

державним замовленням Приймальна комісія ухвалює у строки, визначені у § 2 

цього розділу. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які зазначені в 

листах Міністерства освіти і науки України щодо виділення квот прийому 

іноземців у межах обсягу місць для навчання за рахунок державного бюджету, 

зараховуються після надання підготовленого пакету документів, поданого до 

Відбіркової комісії Підготовчого відділення. 

https://intstud.knu.ua/
https://intstud.knu.ua/
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§ 6. Виконання вступниками вимог до зарахування 

1. Іноземні громадяни та особи без громадянства, рекомендовані на 

навчання за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, 

подають документи, визначені § 3 цього розділу (в тому числі документи щодо 

оформлення реєстрації та визнання освітнього рівня іноземних документів про 

освіту), а також укладають договір про навчання між Університетом та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх 

вступників). 

Дублікат особової справи передається на відповідний факультет/інститут. 

2. Також укладається договір між Університетом та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

3. При одночасному навчанні за декількома спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, відповідно денної та заочної форми 

навчання), формуються дві особові справи, для чого вступники-іноземці 

надають відповідну кількість примірників документів для формування 

особових справ. 

4. Інформація про іноземних громадян, що були рекомендовані до 

зарахування на навчання на місця державного замовлення, але в установлені § 2 

цього розділу строки не подали до відбіркової комісії оригінали документів (не 

виконали вимог для зарахування), подається до Міністерства освіти і науки 

України після 1 листопада 2022 року. 

§ 7. Наказ про зарахування 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором 

Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування 

на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО. 

2. Накази про зарахування до складу студентів іноземних громадян та 

осіб без громадянства, які вступили в межах виділених квот прийому іноземців 

для навчання за рахунок державного бюджету, готуються факультетами та 

інститутами Університету. 

3. Зарахування іноземних громадян за програмами освітнього ступеня 

бакалавра та магістра та укладення контрактів проходить в такі періоди: 

Дата зарахування Період укладання контрактів 

01.09 – 30.09.2022 р. 11.07 – 30.09.2022 р. 

01.10 – 29.10.2022 р. 01.10 – 29.10.2022 р. 

01.11. – 31.11.2022 р.  01.11 – 30.11.2022 р. 

01.12 – 20.12.2022 р. 01.12 – 30.12.2022 р. 

 

3. Відповідно до п.17 наказу МОН від 01.11.2013 р. №1541 «Деякі 

питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 
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громадянства» до кожного наказу про зарахування підписується додатковий 

наказ «Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів 

вищої освіти», необхідний для визначення Державною міграційною службою 

строку дії посвідки на тимчасове проживання в Україні з метою навчання. 

Цей наказ містить наступні періоди: 

строк, необхідний для виконання процедур вступної кампанії та 

оформлення документів, що дають право перебування на території України 

протягом навчання; 

дата початку здобуття освіти; 

планова дата завершення здобуття освіти; 

строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) 

здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення здобуття освіти 

документів.  

З дати укладення контракту студент протягом 10 днів вносить оплату за 

надання освітніх послуг та надає копію банківської квитанції до деканату 

Підготовчого відділення для іноземних громадян. 

Факультети/інституту, які зараховують категорію іноземців, які 

вступають до Університету за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання (національного мультипредметного тесту), передають копію справи 

студента на Підготовче відділення для іноземних громадян. 

4. Іноземним громадянам та особам без громадянства, які зараховані 

на навчання до Університету, за їх заявою можуть надаватися місця в 

гуртожитку (за наявності вільних місць). 

§ 8. Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання для 

студентів/слухачів, які прибувають в Україну 

У разі очного вступу на навчання та/або приїзду студента/слухача в 

Україну, здійснюється процедура документування посвідкою для тимчасового 

проживання в Україні з метою навчання. 

1. Держави з візовим порядком в’їзду. 

Громадяни держав з візовим порядком в’їзду прибувають в Україну з 

візою типу D (D-13), отриманою в консульській установі України за кордоном 

за запрошенням Університету на навчання. Протягом п’яти робочих днів після 

прибуття до Університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку 

дії візи, вони зобов’язані надати до Підготовчого відділення для іноземних 

громадян (далі — Підготовче відділення) паспорт та документи, необхідні для 

оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні (далі – посвідка). 

2. Держави з безвізовим порядком в’їзду. 

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в 

Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Тобто для розрахунку 

дозволеного терміну перебування від дня подання документів відраховується 

180 днів назад. Іноземець не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180-

денного періоду він перебував в Україні не більше 90 днів. Такі іноземці 

зобов’язані протягом п’яти робочих днів після прибуття до Університету, але 

не пізніше ніж за 30 днів до закінчення встановленого строку перебування в 
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Україні, надати до Групи супроводу міграційних питань Підготовчого 

відділення паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки. 

3. Для підготовки повного пакету документів для оформлення посвідки 

іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, 

подають до Групи супроводу міграційних питань Підготовчого відділення 

(вул. Васильківська, 36, кабінет 98): 

 паспортний документ з візою типу D (D-13), якщо інше не 

передбачено законодавством і міжнародними договорами України; 

 переклад українською мовою сторінки паспортного документа з 

особистими даними, засвідчений нотаріально в Україні; 

 поліс комплексного страхування іноземців на весь термін дії 

посвідки, який відповідає Методичним рекомендаціям щодо комплексного 

страхування іноземців та осіб без громадянства, які здобувають освіту в 

закладах вищої та фахової передвищої освіти України, затвердженим наказом 

МОН від 24 травня 2021 року № 562. 

4. Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, 

вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на 

тимчасове проживання затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.04.2018 № 322. 

4.1. Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали 

посвідку, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на 

території України на період навчання. Посвідки оформляються іноземцям та 

особам без громадянства, які досягли 16-річного віку. Посвідка виготовляється 

у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. 

4.2. Посвідка є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без 

громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в 

Україні. Посвідка видається на період навчання, який визначається наказом 

Університету про встановлення періодів навчання для іноземних студентів. 

4.3. Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої 

або викраденої), її обміну подаються особисто іноземцем або особою без 

громадянства до державного підприємства, що належить до сфери управління 

ДМС, або територіального органу ДМС за місцем реєстрації.  

4.4. Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 

робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні.  

4.5. У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка 

підлягає обміну (крім закінчення строку її дії), документи для її обміну 

подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій). 

4.6. У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть 

бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її 

дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів 

повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки. 

4.7. Після отримання посвідки іноземець зобов’язаний протягом трьох 

робочих днів надати її до Групи супроводу міграційних питань Підготовчого 
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відділення (вул. Васильківська, 36, кабінет 98) для здійснення реєстрації місця 

проживання в Україні. 

4.8. Відповідно до п.4 Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 207 громадянин 

України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або 

тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів 

після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця 

проживання зареєструвати своє місце проживання. 

4.9. Відповідно до п.7 Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. №207, реєстрація 

місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі коли особа 

проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання 

за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця 

проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної 

кореспонденції. 

4.10. У разі порушення іноземним студентом порядку оформлення 

(видачі, обміну) посвідки та/або припинення підстав для подальшого законного 

перебування на території України, такий іноземець відраховується зі складу 

студентів (слухачів) за порушення міграційного законодавства України. 



 

Додаток 1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра 

1.1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра для громадян України та іноземних громадян (мова 

навчання українська) 

Денна форма здобуття освіти 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

Наявність 

сертифікату 

акредитації 

Факультет/інститут 

01 Освіта/Педагогіка 

014.07 Середня 

освіта 

(Географія) 

Географія 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

03 Гуманітарні 

науки 

032 Історія та 

археологія 

Американістика та 

європейські студії (з 

поглибленим 

вивченням іноземних 

мов) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
Історичний факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Економіка та 

економічна політика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Економіка (мова 

навчання 

англійська/українська) 

/ Economics 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економіка бізнесу 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Економічна 

кібернетика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Економічна аналітика 

та статистика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Міжнародна 

економіка 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія Політологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Філософський 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія Психологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
Факультет психології 

06 Журналістика 
061 

Журналістика 

Журналістика та 

соціальна комунікація 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут журналістики 

06 Журналістика 
061 

Журналістика 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут журналістики 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 
Облік і оподаткування 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська 
Фінансовий бізнес 

Спеціальність 

акредитовано 

Економічний 

факультет 
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справа та 

страхування 

МОН України 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг Маркетинг 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Підприємництво та 

біржова діяльність 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Торгівля, логістика та 

екологічне 

підприємництво 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

08 Право 081 Право Право 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут права 

09 Біологія 091 Біологія 
Біологія (високі 

технології) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут високих 

технологій 

09 Біологія 091 Біологія Біологія 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

ННЦ Інститут біології 

та медицини 

10 Природничі 

науки 
101 Екологія Екологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННЦ Інститут біології 

та медицини 

10 Природничі 

науки 
102 Хімія 

Хімія (високі 

технології) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут високих 

технологій 

10 Природничі 

науки 
102 Хімія Хімія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
Хімічний факультет 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 

Картографія, 

географічні 

інформаційні системи, 

дистанційне 

зондування землі 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 

Управління та 

екологія водних 

ресурсів 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
Метеорологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 

Геологія та 

менеджмент 

надрокористування 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
ННІ Інститут геології 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 

Грунтознавство, 

управління 

земельними 

ресурсами та 

територіальне 

планування 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
Геоекологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
Астрономія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
Фізичний факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
Фізика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
Фізичний факультет 
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10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 

Фізичне 

матеріалознавство / 

Неметалічне 

матеріалознавство 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
Фізичний факультет 

10 Природничі 

науки 

105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

Нанофізика та 

комп’ютерні 

технології 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут високих 

технологій 

10 Природничі 

науки 
106 Географія Природнича географія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 
106 Географія Економічна географія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 
106 Географія 

Урбаністика та міське 

планування 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 
Географічний 

факультет 

11 Математика та 

статистика 
111 Математика Математика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Механіко-

математичний 

факультет 

11 Математика та 

статистика 
111 Математика 

Комп’ютерна 

математика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Механіко-

математичний 

факультет 

11 Математика та 

статистика 
111 Математика 

Комп’ютерна 

механіка 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Механіко-

математичний 

факультет 

11 Математика та 

статистика 
112 Статистика Статистика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Механіко-

математичний 

факультет 

12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні 

науки 
Комп’ютерні науки 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні 

науки 
Аналітика даних 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні 

науки 

Прикладне 

програмування 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

12 Інформаційні 

технології 
125 Кібербезпека Кібербезпека 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

12 Інформаційні 

технології 

126 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Програмні технології 

інтернет речей 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

162 

Біотехнології та 

біоінженерія 

Біотехнологія 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

ННЦ Інститут біології 

та медицини 

17 Електроніка та 

телекомунікації 

172 

Телекомунікації 

та радіотехніка 

Мережеві та інтернет-

технології 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

17 Електроніка та 

телекомунікації 

172 

Телекомунікації 

та радіотехніка 

Інформаційна безпека 

телекомунікаційних 

систем і мереж 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

радіофізики, 

електроніки та 

комп’ютерних систем 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геодезія та 

землеустрій 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Оцінка землі та 

нерухомого майна 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
ННІ Інститут геології 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

206 Садово-

паркове 

господарство 

Ландшафтний дизайн 

та озеленення 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

ННЦ Інститут біології 

та медицини 
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22 Охорона здоров’я 

224 Технології 

медичної 

діагностики та 

лікування 

Лабораторна 

діагностика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

ННЦ Інститут біології 

та медицини 

23 Соціальна робота 
231 Соціальна 

робота 
Соціальна робота 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
Факультет психології 

23 Соціальна робота 
231 Соціальна 

робота 
Соціальна педагогіка 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 
Факультет психології 

24 Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Урядування у 

публічній сфері 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-науковий 

інститут публічного 

управління та 

державної служби 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

відносини (з 

обов’язковим 

вивченням двох 

іноземних мов) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

комунікації (з 

обов’язковим 

вивченням двох 

іноземних мов) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Країнознавство 

(американістика, 

сходознавство, 

європейські студії, 

африканістика) (з 

обов’язковим 

вивченням двох 

іноземних мов) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні 

економічні відносини 

(з обов’язковим 

вивченням двох 

іноземних мов) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародний бізнес 

(з обов’язковим 

вивченням двох 

іноземних мов) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 
Міжнародне право 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-науковий 

інститут міжнародних 

відносин 

Заочна форма здобуття освіти 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

Наявність 

сертифікату 

акредитації 

Факультет/інститут 

01 

Освіта/Педагогіка 

014.07 Середня 

освіта (Географія) 
Географія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Географічний факультет 

03 Гуманітарні 

науки 
033 Філософія Філософія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Філософський факультет 
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05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка Економіка бізнесу 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Економічний факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

052 Політологія Політологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Філософський факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 Психологія Психологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Факультет психології 

06 Журналістика 061 Журналістика 

Журналістика та 

соціальна 

комунікація 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Навчально-науковий 

інститут журналістики 

06 Журналістика 061 Журналістика 
Реклама та зв’язки з 

громадськістю 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Навчально-науковий 

інститут журналістики 

08 Право 081 Право Право/Правознавство 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Навчально-науковий 

інститут права 

10 Природничі 

науки 
106 Географія Економічна географія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 
Географічний факультет 

11 Математика та 

статистика 
111 Математика Математика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Механіко-математичний 

факультет 

24 Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН 

України 

Географічний факультет 

1.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

оголошується прийом на навчання іноземними мовами, ліцензовані 

обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра для іноземних громадян на денну форму здобуття 

освіти 

Мова 

навчання 

Галузь 

знань 
Спеціальність Освітня програма 

Пропонов

аний до 

набору 

ліцензова

ний обсяг 

(осіб) 

Нормати

вний 

термін 

навчанн

я 

Факультет / 

інститут 

Українська 

03 

Гуманітар

ні науки 

035.01 Філологія 

(українська мова 

та література) 

Українська мова та 

переклад (для 

іноземців) (мова 

навчання 

українська) 

10 4 роки 

Навчально-

науковий 

інститут 

філології 

Англійська 

03 

Гуманітар

ні науки 

035.041 Філологія 

(германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша - 

англійська) 

Англійська 

філологія та дві 

іноземні мови (мова 

навчання англійська) 

/ English Studies and 

Two Foreign 

Languages 

25 4 роки 

Навчально-

науковий 

інститут 

філології 

Українська 

11 

Математи

ка та 

статистик

а 

111 Математика 

Математика та 

викладання 

математичних 

дисциплін 

15 4 роки 

Механіко-

математичн

ий 

факультет 
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Англійська 

29 

Міжнарод

ні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародний бізнес, 

комерція та фінанси 

(мова навчання 

англійська) / 

International 

Business, Commerce 

And Finance) 

30 4 роки 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародн

их відносин 

Англійська 

29 

Міжнарод

ні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 

Міжнародне право 

(мова навчання 

англійська) / 

International Law 

25 4 роки 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародн

их відносин 

1.3. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

оголошується прийом на навчання іноземними мовами, ліцензовані 

обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної 

середньої освіти для іноземних громадян на денну форму здобуття 

освіти 

Мова 

навчання 

Галузь 

знань 
Спеціальність 

Освітня 

програма 

Пропонований 

до набору 

ліцензований 

обсяг (осіб) 

Нормативний 

термін 

навчання (в 

академічних 

роках) 

Тип 

пропозиції 

(бюджетна/ 

небюджетна) 

Наявність 

сертифікату 

акредитації 

Факультет/інститут 

Англійська 

22 

Охорона 

здоров’я 

222 

Медицина 

Медицина 

(мова 

навчання 

англійська) 

/ Medicine 

201 6 років Небюджетна 
Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННЦ Інститут 

біології та 

медицини 

1.4. Перелік конкурсних предметів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти 

Спеціальність 
Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів) 

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску для 

участі в конкурсі  

032 Історія та археологія Історія України 60 

035.01 Філологія (українська мова та 

література) 
Українська мова та література 60 

035.041 Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно) 
Англійська мова і література 60 

051 Економіка Основи економіки 60 

052 Політологія Історія України 60 

053 Психологія Математика 60 

061 Журналістика Українська мова 60 

071 Облік і оподаткування Основи економіки 60 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Основи економіки 60 

073 Менеджмент Основи економіки 60 

075 Маркетинг Основи економіки 60 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
Основи економіки 60 

081 Право Історія України 60 

091 Біологія Біологія 60 

101 Екологія Біологія 60 

102 Хімія Хімія 60 
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103 Науки про Землю Географія 60 

104 Фізика та астрономія Фізика 60 

105 Прикладна фізика та наноматеріали Фізика 60 

106 Географія Географія 60 

111 Математика Математика 60 

122 Комп’ютерні науки Математика 60 

125 Кібербезпека Математика 60 

126 Інформаційні системи та технології Математика 60 

171 Електроніка Фізика 60 

193 Геодезія та землеустрій Географія 60 

206 Садово-паркове господарство Біологія 60 

222 Медицина Біологія 60 

224 Технології медичної діагностики та 

лікування 
Біологія 60 

231 Соціальна робота Історія України 60 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
Історія України 60 

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
Всесвітня історія 60 

292 Міжнародні економічні відносини Всесвітня історія 60 

293 Міжнародне право Всесвітня історія 60 
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Додаток 2. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра 

2.1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні 

терміни навчання для здобуття освітнього ступеня магістра для 

громадян України та іноземних громадян (мова навчання українська) 

Денна форма навчання 

Галузь знань Спеціальність 

Тип 

освітньої 

програми 
(Освітньо-

наукова/ 

Освітньо-

професійна) 

Освітня програма 

Наявність 

сертифікату 

акредитації 

Факультет/ 

інститут 

01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

ОНП 
Педагогіка вищої 

школи 

Програму 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

психології 

01 

Освіта/Педагогіка 

014.07 Середня 

освіта 

(Географія) 

ОНП Географія 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

03 Гуманітарні 

науки 

032 Історія та 

археологія 
ОНП 

Американістика та 

європейські студії 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Історичний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОНП 

Економіка та 

економічна політика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОПП 

Економіка та 

політика (мова 

навчання 

англійська/українсь

ка) / Economics and 

Politics 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОНП Економіка бізнесу 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОНП 

Економічна 

кібернетика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОНП 

Економічна 

аналітика та 

статистика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОНП 

Міжнародна 

економіка 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОПП Бізнес-консалтинг 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія ОНП Політологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Філософськи

й факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія ОНП Психологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Факультет 

психології 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія ОНП 

Політична 

психологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Факультет 

психології 
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05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія ОПП 

Психологія 

дитинства і сім’ї з 

основами 

психотерапії 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

психології 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія ОНП 

Клінічна психологія 

з основами 

психотерапії 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Факультет 

психології 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія ОНП Нейропсихологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

психології 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія ОНП Соціологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Факультет 

соціології 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія ОНП 

Гендерні студії 

(програма з 

можливістю 

подвійного 

дипломування з 

Університетом 

Лунда, Швеція) 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Факультет 

соціології 

06 Журналістика 
061 

Журналістика 
ОПП 

Журналістика та 

медіакомунікації 

(включає 

спеціалізації: 

журналістика, 

медіакомунікації, 

спортивна 

журналістика, 

медіааналітика та 

медіаекспертиза, 

соціально-

правозахисна 

журналістика, 

інформаційне 

забезпечення 

агробізнесу, 

релігійна 

журналістика, 

мовлення на 

зарубіжні країни) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

журналістики 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 
ОНП 

Облік, 

оподаткування та 

контроль 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

ОНП 

Фінанси публічного 

сектору / Public 

Sector Finance (З 

можливістю 

подвійного 

дипломування 

разом з Норд 

Університетом, 

Норвегія) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

ОНП 

Фінансові інститути 

та ризик-

менеджмент 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

ОНП 
Корпоративні 

фінанси 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент ОНП 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 
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07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент ОНП 

Менеджмент 

інноваційної 

діяльності 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг ОНП Маркетинг 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг ОНП 

Бізнес-

адміністрування і 

консультування 

(мова навчання 

англійська/українсь

ка) 

З можливістю 

подвійного 

дипломування з 

Університетом 

Мачерата, Італія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

ОНП 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

08 Право 081 Право ОНП Право 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

права 

08 Право 081 Право ОНП 

Україно – 

Європейські 

правничі студії 

(Програма 

подвійного 

дипломування з 

Університетом 

ім.Миколаса 

Ромеріса в 

м.Вільнюс, Литва) 

(мова навчання 

англійська) / 

Ukrainian and 

European Legal 

Studies (Double 

Diploma Program in 

Association with the 

Mykolas Romeris 

University (Vilnius, 

Lithuania) (language 

of study: English) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

права 

08 Право 081 Право ОНП 
Інтелектуальна 

власність 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

права 

08 Право 081 Право ОНП 

Законодавча 

діяльність та 

нормопроектування 

в Україні 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

права 

09 Біологія 091 Біологія ОНП Біологія 
Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННЦ 

Інститут 

біології та 

медицини 
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09 Біологія 091 Біологія ОНП 
Біоінформатика і 

структурна біологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

високих 

технологій 

10 Природничі 

науки 
102 Хімія ОНП Хімія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Хімічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 
102 Хімія ОНП 

Високі технології 

(Хімія та 

наноматеріали) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

високих 

технологій 

10 Природничі 

науки 
102 Хімія ОНП 

Високі технології 

(Хемоінформатика) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

високих 

технологій 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОНП Геологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННІ Інститут 

геології 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОНП Гідрогеологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННІ Інститут 

геології 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОНП Геофізика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННІ Інститут 

геології 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОНП Геоінформатика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННІ Інститут 

геології 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОНП 

Геологія нафти і 

газу 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННІ Інститут 

геології 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОНП 

Геохімія і 

мінералогія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННІ Інститут 

геології 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОНП 

Картографія та 

географічні 

інформаційні 

системи 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОНП Метеорологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
ОНП Медична фізика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Фізичний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
ОНП Фізика наносистем 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Фізичний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
ОНП 

Фізика високих 

енергій 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Фізичний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
ОНП Ядерна енергетика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Фізичний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
ОНП 

Квантова теорія 

поля 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Фізичний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
ОНП Астрофізика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Фізичний 

факультет 

10 Природничі 

науки 

104 Фізика та 

астрономія 
ОНП 

Квантові 

комп’ютери, 

обчислення та 

інформація 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Фізичний 

факультет 
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10 Природничі 

науки 

105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

ОНП 

Високі технології 

(прикладна фізика 

та наноматеріали) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

високих 

технологій 

10 Природничі 

науки 
106 Географія ОНП 

Геоморфологія та 

палеогеографія 

Програму 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 
106 Географія ОНП 

Географія рекреації 

та туризму 

Програму 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 
106 Географія ОНП 

Економічна та 

соціальна географія 

Програму 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 
106 Географія ОНП 

Урбаністика та 

регіональний 

розвиток 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Географічний 

факультет 

10 Природничі 

науки 
106 Географія ОНП 

Політична географія 

та геополітика 

Програму 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

11 Математика та 

статистика 
111 Математика ОНП Математика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Механіко-

математични

й факультет 

11 Математика та 

статистика 
111 Математика ОНП 

Актуарна та 

фінансова 

математика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Механіко-

математични

й факультет 

11 Математика та 

статистика 
111 Математика ОНП 

Комп'ютерна 

математика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Механіко-

математични

й факультет 

11 Математика та 

статистика 
112 Статистика ОНП 

Прикладна та 

теоретична 

статистика 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Механіко-

математични

й факультет 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

152 Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна 

техніка 

ОНП 

Лазерна і 

оптоелектронна 

техніка 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Фізичний 

факультет 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

162 

Біотехнології та 

біоінженерія 

ОНП 
Високі технології 

(біотехнологія) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

високих 

технологій 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

162 

Біотехнології та 

біоінженерія 

ОНП Біотехнологія 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

ННЦ 

Інститут 

біології та 

медицини 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 
ОНП 

Землеустрій та 

кадастр 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Географічний 

факультет 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 
ОНП 

Геоінформаційні 

системи та 

технології 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННІ Інститут 

геології  

20 Аграрні науки та 

продовольство 

206 Садово-

паркове 

господарство 

ОПП 

Ландшафтний 

дизайн 

урбанізованого 

середовища 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННЦ 

Інститут 

біології та 

медицини 

22 Охорона 

здоров’я 

224 Технології 

медичної 

діагностики та 

лікування 

ОПП 
Лабораторна 

діагностика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННЦ 

Інститут 

біології та 

медицини 

23 Соціальна робота 
231 Соціальна 

робота 
ОНП Соціальна робота 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

психології 
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23 Соціальна робота 
231 Соціальна 

робота 
ОНП 

Соціальна 

педагогіка 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

психології 

24 Сфера 

обслуговування 
242 Туризм ОНП Туризм 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Географічний 

факультет 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ОНП 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

публічного 

управління та 

державної 

служби 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ОНП Державна служба 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

публічного 

управління та 

державної 

служби 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ОНП 

Парламентаризм та 

парламентська 

діяльність 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

публічного 

управління та 

державної 

служби 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ОНП 
Місцеве 

самоврядування 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

публічного 

управління та 

державної 

служби 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини,суспіл

ьні комунікації 

та регіональні 

студії 

ОНП 
Міжнародні 

відносини 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини,суспіл

ьні комунікації 

та регіональні 

студії 

ОПП 

Дипломатія і 

міжнародне 

співробітництво 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини,суспіл

ьні комунікації 

та регіональні 

студії 

ОНП 
Міжнародні 

комунікації 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини,суспіл

ьні комунікації 

та регіональні 

студії 

ОПП 
Міжнародна 

журналістика 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини,суспіл

ьні комунікації 

та регіональні 

студії 

ОНП Регіональні студії 
Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 
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29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини,суспіл

ьні комунікації 

та регіональні 

студії 

ОПП 

Зовнішня політика 

та національна 

безпека 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

ОПП Міжнародний бізнес 
Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

ОПП 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

ОПП 
Міжнародні фінанси 

та інвестиції 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

ОПП 

Міжнародний 

менеджмент та 

маркетинг (мова 

навчання 

українська/англійсь

ка) / International 

Management And 

Marketing 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 
ОНП Міжнародне право 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 
ОПП 

Міжнародне 

публічне право 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 
ОПП 

Міжнародне 

приватне право 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 
ОПП 

Європейське 

бізнесове право 

(мова навчання 

українська/англійсь

ка) / European 

Business Law 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 
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Заочна форма навчання 

Галузь знань Спеціальність 

Тип 

освітньої 

програми 
(Освітньо-

наукова/ 

Освітньо-

професійна) 

Освітня програма 

Наявність 

сертифікату 

акредитації 

Факультет/ 

інститут 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОПП Економіка бізнесу 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка ОПП 

Міжнародна 

економіка 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія ОПП Політологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Філософський 

факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія ОПП Психологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Факультет 

психології 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія ОПП 

Прикладна 

соціологія 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Факультет 

соціології 

06 Журналістика 
061 

Журналістика 
ОПП 

Журналістика та 

медіакомунікації 

(включає 

спеціалізації: 

журналістика, 

медіакомунікації, 

спортивна 

журналістика, 

медіааналітика та 

медіаекспертиза, 

соціально-

правозахисна 

журналістика, 

інформаційне 

забезпечення 

агробізнесу, 

релігійна 

журналістика, 

мовлення на 

зарубіжні країни) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

журналістики 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 
ОПП 

Облік, 

оподаткування та 

контроль 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

ОПП 

Фінансові інститути 

та ризик-

менеджмент 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

ОПП 
Корпоративні 

фінанси 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Економічний 

факультет 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент ОПП 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Економічний 

факультет 

08 Право 081 Право ОПП Право 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут права 

08 Право 081 Право ОПП 
Інтелектуальна 

власність 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут права 
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09 Біологія 091 Біологія ОПП Біологія 
Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

ННЦ Інститут 

біології та 

медицини 

09 Біологія 091 Біологія ОПП Біобезпека  

ННЦ Інститут 

біології та 

медицини 

10 Природничі 

науки 
106 Географія ОПП 

Економічна та 

соціальна географія 

Програму 

акредитовано 

МОН України 

Географічний 

факультет 

24 Сфера 

обслуговування 
242 Туризм ОПП Туризм 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Географічний 

факультет 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ОПП 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

публічного 

управління та 

державної 

служби 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ОПП Державна служба 
Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

публічного 

управління та 

державної 

служби 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ОПП 

Парламентаризм та 

парламентська 

діяльність 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

публічного 

управління та 

державної 

служби 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ОПП 
Місцеве 

самоврядування 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

публічного 

управління та 

державної 

служби 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

ОПП Зовнішня політика 
Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

ОПП 

Міжнародні 

економічні 

відносини (комерція 

та фінанси) 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 

29 Міжнародні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 
ОПП Міжнародне право 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Навчально-

науковий 

інститут 

міжнародних 

відносин 
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 2.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

оголошується прийом на навчання іноземними мовами, ліцензовані 

обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра для іноземних громадян на денну форму навчання 

Мова 

навча

ння 

Галузь знань Спеціальність 

Тип 

освітньої 

програм

и 
(Освітньо

-наукова/ 

Освітньо-

професійн

а) 

Освітня програма 

Пропон

ований 

до 

набору 

ліцензов

аний 

обсяг 

(осіб) 

Норматив

ний 

термін 

навчання 

Факультет / 

інститут 

Украї

нська 

03 

Гуманітарні 

науки 

035.01 

Філологія 

(українська 

мова та 

література) 

ОНП 

Українська мова та 

література (для 

іноземців) (мова 

навчання українська) 

10 2 роки 

Навчально-

науковий 

інститут 

філології 

Англі

йська 

03 

Гуманітарні 

науки 

035.041 

Філологія 

(германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно), 

перша - 

англійська) 

ОНП 

Англійська мова та 

література (мова 

навчання англійська) / 

English Language and 

Literature 

20 2 роки 

Навчально-

науковий 

інститут 

філології 

Англі

йська 

05 Соціальні 

та 

поведінкові 

науки 

054 Соціологія ОНП 

Соціологія (мова 

навчання англійська) / 

Sociology 

20 2 роки 
Факультет 

соціології 

Англі

йська 

06 

Журналістик

а 

061 

Журналістика 
ОПП 

Журналістика і 

соціальна комунікація 

(мова навчання 

англійська) / 

Journalism and social 

communication 

10 
1,5 

роки 

Навчально-

науковий 

інститут 

журналістики 

Англі

йська 

10 

Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 
ОПП 

Прикладна геологія 

(мова навчання 

англійська) / Applied 

Geology 

10 2 роки 
ННІ Інститут 

геології 
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Додаток 3. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

оголошується прийом на навчання в Інститут післядипломної освіти, 

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра для громадян України та іноземних 

громадян 

Заочна форма здобуття освіти 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

Наявність 

сертифікату 

акредитації 

Факультет/інститут 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія 

Практична 

психологія 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія 

Психологія сім’ї 

з основами 

психотерапії 

Спеціальність 

акредитовано 

МОН України 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Управління 

фінансами 

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій 

охорони здоров’я  

Програму 

акредитовано 

НАЗЯВО 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

  



 

35 

 

Додаток 4. Перелік партнерських організацій, з якими укладено 

договір для організації дистанційного набору іноземних громадян на 

навчання для здобуття вищої освіти в Університеті 

 
№ Партнерська організація Країна походження 

вступників 

1.  Zhejiang Xipei Education Technology Co., Ltd. Китайська Народна Республіка  

2.  Safineia Limited, Ltd Республіка Нігерія 

3.  Ukrainian Center Республіка Азербайджан 

4.  Bobtrade Education Consultants Республіка Індія 

5.  Hebei Weizheng Abroad Study Intermediate Services Co., Ltd Китайська Народна Республіка  

6.  Hubei Yanhuang Chuyun Education Technology Co., Ltd Китайська Народна Республіка  

7.  ТРС@УКРАЇНА Республіка Азербайджан 

 

 


