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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
м. Київ 

200 £_р. № 
Щодо розподілу державних стипендій 
для навчання іноземних громадян у 
ВИЗ України 

На виконання н.З постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. 
№ 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", міжнародних договорів та 
загальнодержавних проірам України з метою створення механізму розподілу 
державних стипендій для навчання іноземних громадян у вищих навчальних 
закладах України між міністерствами, відомствами та навчальними закладами 

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити, що розподіл-державних стипендій для навчання іноземних 
іромадяп в Україні між міністерствами, відомствами та навчальними закладами 
здійснює спеціальна Комісія по наданню державних стипендій для навчання 
іноземних іромадяп в Україні (далі Комісія), створена наказом Міністерства 
освіти і науки України від 27.03.2008 р. № 264. 

2. Затвердити Порядок розподілу в Міністерстві освіти і науки України 
державних стипендій для навчання іноземних громадян в Україні (додасться). 

3. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської штеїраци 
(Сухолиткий О.С.) здійснити організаційні заходи щодо забезпечення робоїи 
Комісії. 

4. Коїпроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
міпіста ] ребелышка О.П. 

Міиісір ХВакарчук 

* 
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Додаток до 
наказу МОИ України 

Порядок розподілу в Міністерстві освіти і науки України 
державних стипендій для навчання іноземних громадян в Україні 

1. Виділення державних стипендій для навчання іноземних громадян у 
нпщпх навчальних закладах за рахунок коппів державного бюджеіу України 
здіис 111 осться відповідно до міжнародних зобов'язань України в галузі освіти 
з і їді і о з підписаними угодами, протоколами і проірамами міжнародного 
співробітництва. 

іділепня 
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здіисгіюсться на підставі: 
- міжнародних договорів та загальнодержавних проірам України; 
- доручень Президента України, Кабінету Міністрів України; 
- Державної програми співпраці із закордонними українцями; 
- звернень дипломатичних місій зарубіжних країн в Україні, Посольств 

України за кордоном і офіційно-зарессірованих 
товариств закордонних українців. 

і іаі цональпо-культур них 

2. Державні стипендії' виділяються іноземним громадянам для здобуття 
вшноі освіти за денною формою навчання за рахунок коппів державного 
бюджету України, якщо певний освітньо-кваліфікаційпнп рівень громадянин 
з добу вас віїсрпіе. 

3. Прийом іноземних ірОхмадян (в тому числі українського походження) па 
навчання за міжнародними договорами та загальнодержавними проірамами 
здійснюється у порядку, передбаченому цими документами. Іноземні громадяни 
зараховуються па навчання до вищих навчальних закладів відповідно до 
виділеної квоти Ф 
маїісіра в межах обсягів державного замовлення па підставі направлені 
Міністерства освіти і науки України. 

громадян українсі за 

Дер 
• • 

підставі рекомендацій Посольства України у тій країні, де мсшкас кандидат, або 
офіційно зареєстрованого українського національно-культурного товариства. 

д 
ипендії с - наявність повної загальної • • 

високого та достатнього рівнів з усіх навчальних дисциплін, знання української 
ДЛЯ 

України. зараховуються па навчання 
Іноземні іромадяпи українського походження 

до вищих навчальних закладів відповідно до виділеної квоти за очи. . 
кваліфікаційним рівнем бакалавра в межах обсяіів державного замовле. 



підставі направлень Міністерства освіти і науки України. Після здобуття вищої 

4 
навчання за і4 

можуть продовжити 

і курсу за результатами с} 
воші не втримали конкурс для зарахування па навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра за рахунок коштів державного 

юдже і у України, то вони можуть продовжити навчання за зазначеними 
освітііьо-кваліфікаційними рівнями па логовіпних зягялях 
навчання, як для громадяї 

з оплатою вартості 
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інформує Міністерство закордонних справ України щодо виділення державних 
стипендій для прийому іноземних громадян на І курс навчання до вищих 
u О 1) 110 \ т т т тіл» V/» > л д ^ — Л 7 • • закладів України за рахунок коштів умов 

для • • 

6. Посольства іноземних держав в Україні та Посольства України за 
Укр 

виділення 
Ф 

для • • 

Термін подачі пропозицій : березень. 
Іноземні іромадяпи, які потребують мовної підготовки, можуть 

направлятися на навчання на підготовчі відділення для вивчення української 
мови. 

7. Вищі навчальні заклади щорічно до 1 травня подають департаменту 
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції інформацію про 
випуск іноземних громадян, крім іноземців українського походження, які були 
направлені Міністерством освіти і науки України па навчання за рахунок 
державних стипендій і які в поточному році закінчу 

<1 
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8. Комісія здійснює необхідні організаційні заходи щодо навчання 
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, іноземних громадян за 

магістра за рахунок коштів державного бюджету У 
квоту їх прийому до вищих навчальних 

Ф • • V V м w ̂  J л m ж t,v * - - — — X л ф . Л ПІ I I I 1 
підписуються усіма членами комісії', що брали участь у її відповідному засідай 
У протоколах мають бути зазначені країни, кількість виділених с п . и е . п ^ -
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та підсіавн 
держав и их стипендій. 



10. Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеїранії 
щорічно до і липня інформує І Іосольства іноземних держав в Україні та 
І Іосолі.ства України за кордоном про прийняті Комісією рішення. 

II. Відповідно до Правил оформлення візових документів для в'їзду в 
^ країну, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 
\l)t)i) року № 227, Український І Jernp міжнародної освіти Міністерст ва освіти і 
науки України видає безкоштовно іноземним громадянам, які отримали 
державну стипендію, запрошення встановленого зразка для отримання в'їзної 
візи в Україну з метою навчання та иадас їм візову підтримку. 

12. Іноземні громадяни, які отримали право па навчання за рахунок коштів 
державного бюджету України, прибувають до вищих навчальних закладів в 
період з 25 серпня до 1 вересня (в обгрунтованих випадках до ЗО вересня). 

Якіцо іноземні громадяни своєчасно не прибули до вищих навчальних 
закладів па І курс навчання, Міністерство освіти і науки дозволяє ВНЗ 
використовувати місця держзамовлення по квоті, виділеній для іноземних 
іромадян, для зарахування на конкурсній основі іромадяп України за умови 
обов'язкового письмового погодження з Міністерством освіти і науки. 

13. Студенти, зараховані па навчання, забезпечуються місцем у іуртожитку. 
Розміри стипендії, оплати за проживання у гуртожитку ' * • • 
визначається у порядку, встановленому для українських студентів, або умов, 
визначених відповідним міжнародним договором. 

гьківської 
піклування, а також студенти, які с інвалідами з дитинства та інвалідами 1-ІЙ 

• • іруп, мають право на призначення соціальної стипендії у порядку, 
встановленому для українських студентів, або умов, визначених відповідним 
л і іжі і ар оді іим договор о м. 

заклади жовтня 
департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеїранії 
інформацію про результати зарахування іноземних громадян, направлених на 

України, відповідно до квоти, 
виділеної Міністерством освіти і пауки України. 

Директор департаменту 
міжі іароді-юго сі іівробітництва 
та європейської інтеграції / \ / О.С.Сухолиткии 

Директор департаменту 
• • 

вищої освіти 
Я.Я.Ьолюбаш 


