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Керівникам закладів  

вищої освіти України 

 

 

Звертаємо увагу на необхідність неухильного дотримання  вимог 

чинного законодавства України під час проведення вступної кампанії та 

подальшого навчання іноземних громадян та осіб без громадянства у 2018 

році.  

У роботі, пов’язаної з наданням освітніх послуг іноземцям, просимо 

керуватися такими законами та нормативно-правовими актами:   

1. Закон України «Про освіту»; 

2. Закон України «Про вищу освіту»; 

3. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства»; 

4. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту»; 

5. Закон України  «Про закордонних українців»; 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 

«Про навчання іноземних громадян в Україні»; 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №118 «Про  

затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного 

проїзду через її територію» (зі змінами, внесеними згідно з постановою 

КМУ № 171 від 14.03.2018); 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 №322 «Про 

затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, 

видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, 

визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання»; 

9. Постанова Кабінету Міністрів України  від 30 грудня 2015 р. №1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 №347); 

10. Постанова Кабінету Міністрів України  від 23.03.2016 №261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
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філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)»; 

11.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 

№ 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (зі змінами, внесеними 

згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015 та № 

1167 від 11.08.2017);  

12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року 

№ 1378, «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань 

прийому на навчання до закладів вищої освіти», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 (зі 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  

№ 409 від 23.04.2018);  

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 525 Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки, 

зареєстрований у  Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за № 

551/26996 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки № 701 від 22.06.2016).  

14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі 

питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 

614/27059;  

15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2009 № 220 «Про 

затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України 

апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами,           

державними органами, підприємствами, установами і організаціями,                

що стосуються сфери освіти і науки», зареєстрований у Міністерстві                                      

юстиції України 20 березня 2009 р. за № 262/16278; 

16.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 «Про 

затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до 

Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення 

інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку 

документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 р. за 

№ 493/26938.  
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Водночас інформуємо, що з метою належного оформлення документів 

про освіту іноземним громадянам на сайті Міністерства за посиланням 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/inozemnim-studentam/oformlennya-dokumentiv-pro-vishu-

osvitu-inozemcyam розміщені інформаційні матеріали, що стосуються 

Рекомендацій з виготовлення та заповненню документів про освіту.  

Надсилаємо з метою інформування та використання у роботі. 

 

 

Заступник Міністра                                                            Ю.М. Рашкевич   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погукаєва, (044)4813279 
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