
Ao,qaror 9
go llpanun upuftouy Ha H-aBvaHHfl

lo XHA'(V gnx sgo6yru nruloi
ocsiru n 2021 poqi

OCOEJIIIBOCTI IIPNfr OMY
inoseMnnx rpoMaAflH ra oci6 6es rpoua,qffHcrBa Ha HaBrraHHs Ao Xaprincrrcoro

naqionanrHoro aBTorvrodi.rrrno-Aopoxnboro ynirepcrrrery (XHAAD AJrn 3Ao6yrrr wrqoi
ocsirr n 2021 poui

5c-9lLa;-

ffi

Xapxir *2021



 
Преамбула 

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному автомобільно-

дорожньому університеті (ХНАДУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства 

освіти і науки України, додаток до наказу МОН №125 Л від 16.06.2017р.  

Особливості прийому іноземних громадян та осіб без громадянства (далі - 

іноземці) є невід’ємною частиною Правил прийому до ХНАДУ у 2021 році, що розроблені 

Приймальною комісією ХНАДУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому), затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року за № 1085, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 року за № 1351/27796, та 

містять зміни, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 

року за № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

15 жовтня 2015 року за №1085», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 16 

червня 2016 року за № 860/28990, та наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.10.2017 року № № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з 

питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.  

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 та місцевого бюджету.  

І. Загальні положення 

1.1. Харківський національний автомобільно-дорожній університет оголошує 

прийом іноземних громадян та осіб без громадянства для підготовки фахівців із вищою 

освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами навчання, зазначеними у 

Додатку 1 до Правил прийому до ХНАДУ в 2021 р., в межах ліцензованого обсягу, а 

також для підготовки іноземців до вступу до вищих навчальних закладів за 

спеціальностями, перелік яких наведено в Додатку 1 до цих Правил.  

1.2. До ХНАДУ приймаються іноземці, які мають відповідний освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту або пройти 

довузівську підготовку.  

1.3. Прийом іноземців на навчання до ХНАДУ на відповідні рівні вищої освіти 

здійснюється на підставі вступних випробувань незалежно від джерел фінансування.  

1.4. Всі іноземні студенти, які навчаються у ХНАДУ, отримують місце у 

гуртожитках університету. Проживання у гуртожитку здійснюється на платній основі. 

Іноземний студент, для заселення до гуртожитку, повинен мати наступні документи: 

посвідку з реєстрацією і пропискою за адресою проживання, направлення від деканату 

факультету підготовки іноземних громадян, медичну довідку про проходження 

флюорографії грудної клітки і медогляду, виписку з наказу про зарахування до ХНАДУ. 

Медичний огляд проводиться в Центрі ПМСД ХНАДУ за адресою: пров. Студентський, 4. 

Кожного року усі студенти повинні надавати довідку про проходження флюорографії 

грудної клітки у строк, що не перевищує один рік із моменту проходження попереднього 

флюорографічного обстеження, та відомості про профілактичні щеплення.  

II. Особливості прийому та навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства у ХНАДУ  

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 за № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного 

співробітництва областей України з суміжними областями: Республіки Білорусь і 

адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами 

Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року за № 136 «Про навчання іноземних 

громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року за № 684 «Деякі питання набору для 

навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01 листопада 2013 року за № 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 (Із змінами, 

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

1167 від 11.08.2017).  

2. Іноземці можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних 

осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між 

вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Прийом 

іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету 

здійснюється в межах квот для іноземців, визначених МОН Україна. 

3. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною формами 

навчання. 

4. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 

(спеціальності) факт ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України 

«Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про 

відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом  

5. Строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування 

іноземців, які прибули в Україну з метою навчання або проживають на території Україні 

на законних підставах, про що свідчитиме Посвідка на тимчасове проживання на території 

України, і вступають до ХНАДУ: 1) двічі на рік до і на початку академічних семестрів (до 

01 листопада і до 01 березня включно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі при наявності визначених 

законодавством документів за результатами вступних випробувань и з визначених 

предметів та мови навчання. 

6. Зарахування іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти. Зарахування 

іноземців на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за умови наявності у 

них ступеня бакалавра або вищої освіти, що прирівнюється до бакалавра, або є не нижчою 

за неї згідно з законодавством України. 

7. Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні 

здійснюється за результатами вступних випробувань із визначених предметів 

(математики) і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, 

що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та 

врахування балів успішності, що дають змогу продовжити навчання на наступному рівні 

вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий 

рівень освіти. 

8. Вимоги вищого навчального закладу щодо відповідності вступників із числа 

іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах 

прийому до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

навчального закладу. 

9. Іноземці вступають до університету упродовж року для навчання за 

спеціальностями підготовчого відділення на етапі довузівської підготовки; вивчення 

державної мови або мови навчання; здобуття післядипломної освіти; підвищення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0008-16/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1097-17/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1097-17/paran2#n2


кваліфікації; стажування; а також у порядку переведення та поновлення на навчання на 

підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення 

приймальною комісією документів, зазначених у пункті 18.  

10. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчого відділення 

здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за 

межами України.  

11. Іноземці вступають до університету упродовж року для навчання за 

програмами академічної мобільності відповідно до Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.08.2015 року за № 579.   

12. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до вищих навчальних 

закладів України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. Накази про зарахування іноземців на навчання 

видаються керівником навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії 

університету.  

13. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, 

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, 

приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних 

закладів на підставі направлення Міністерства освіти і науки України. Якщо іноземці, які 

навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують 

мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, то 

вони зараховуються на підготовчий відділення відповідно до листів-направлень МОНУ.  

14. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного 

українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими 

правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими 

Конституцією України, законами України або міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці 

зараховуються у межах установлених квот прийому до ВНЗ в межах обсягів державного 

замовлення за вступними випробуваннями з предметів, передбачених правилами прийому.  

15. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах 

із вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено 

посвідченням закордонного українця, зараховуються до вищих навчальних закладів 

України у межах ліцензійного обсягу за вступними випробуваннями з предметів, 

передбачених Правилами прийому.  

16. Для видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на 

навчання (стажування) в ХНАДУ та їх реєстрації на період навчання на факультеті 

підготовки іноземних громадян створюється комісія з метою вивчення відповідності 

документів іноземців встановленим університетом вимогам щодо прийому на навчання за 

обраною ними освітньою програмою (спеціальністю). 

17. Для здійснення набору іноземців на навчання до ХНАДУ в межах 

приймальної комісії університету на факультеті підготовки іноземних громадян 

створюється окрема, відбіркова, приймальна комісія з метою прийому та вивчення 

документів, що подаються іноземцями згідно з пунктом 18, для прийняття рішення щодо 

зарахування іноземця до університету.  

18. Іноземці, які проживають на території України на законних підставах, 

подають до вищого навчального закладу такі документи:  

1) Заяву встановленого зразка у паперовій формі.  

2) Документ про освітній рівень (оригінал та його копію).  

3) Додаток до документа про освітній рівень (оригінал та його копію за наявності), на 

основі якого здійснюється вступ.  

4) Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом, при 

переведенні або поновленні на навчання, починаючи з 2-го курсу.  



5) При вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти подаються 

оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми 

за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та 

успішність із навчальних дисциплін.  

6) Копію паспортного документа. Для осіб без громадянства – документ, що засвідчує 

особу.  

7) Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України.  

8) Для етнічних українців: копія посвідчення закордонного українця, що видана або 

перереєстрована не пізніше ніж за 10 років до моменту вступу.  

9) 8 фотокарток розміром 30x40 мм.  

10) При вступі до аспірантури подається дослідницька пропозиція з обраної наукової 

спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання 

кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською та англійською 

мовами. 

11) При вступі до докторантури подаються українською та англійською мовами 

тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук, 

копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня. 

12) Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, 

подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та 

передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в межах яких реалізується 

академічна мобільність.  

Копія Документа про освіту, копія Додатка до Документа про освіту, копія 

Документа з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) 

вищої освіти, Академічна довідка мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який 

офіційно застосовується в тій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною 

закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України. Документи, зазначені у підпунктах 2-6 пункту 19, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.  

19. Навчання іноземців на підготовчому факультеті здійснюється за денною 

формою згідно з навчальними програмами, розробленими та затвердженими ХНАДУ. 

Після успішного закінчення підготовчого факультету іноземець отримує свідоцтво 

про закінчення підготовчого факультету для іноземців та осіб без громадянства (далі - 

Свідоцтво). Облік виданих Свідоцтв ведеться у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки 

нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу (відповідного структурного 

підрозділу навчального закладу). 

У книзі обліку відображаються такі дані: 

порядковий реєстраційний номер; 

прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові особи, якій видано документ; 

номер та серія документа; 

дата видачі документа; 

підпис особи, яка видала документ. 

20. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які 

перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій 

території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на 

території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України “Про вищу 

освіту”. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року за № 1378 

«Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до 

закладів вищої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 

року за № 1397/31265).  



21. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним 

замовленням, у тому числі за різним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційними 

рівнями) та формами навчання.  

22. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого 

спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, 

передбаченому для такого типу документів. 

23. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його 

середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для 

такого типу документів. 

24. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну 

загальну середню освіту його середній бал за 200-бальною шкалою вважається таким, що 

дорівнює 100. 

25. Вищий навчальний заклад оголошує список осіб рекомендованих до 

зарахування, за результатами вступних випробувань, не пізніше вказаного у цьому 

Положенні терміну.  

26. Мовами навчання в окремих групах які складаються лише з іноземців є: 

українська, російська та англійська.  

27. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні 

відповідно до законодавства. 

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами 

академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних 

кваліфікацій/наукових ступенів. 

За результатами процедури визнання ХНАДУ приймає рішення щодо продовження 

іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо 

відрахування іноземця. 

У разі прийняття Міністерством освіти і науки або ХНАДУ рішення про відмову у 

визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його 

неавтентичність, навчальний заклад відраховує такого студента. 

 

ІІІ. Порядок проведення вступних випробувань 

При прийомі на навчання до ХНАДУ іноземці, які вступають до університету для 

підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр, складають вступні 

випробування на перевірку рівня знань, умінь, навичок та здібностей до певного виду 

діяльності з конкурсних предметів, за результатами яких приймається протокольне 

рішення щодо включення вступника до рейтингового списку.  

1. Для проведення вступних випробувань з мови навчання та математики 

призначаються атестаційні комісії з академічних дисциплін.  

2. Вступні випробування з іноземцями відбуваються в період з 1 липня до 1 

листопада та з 20 січня до 1 березня щодня з понеділка по п’ятницю. Перед проведенням 

тестування перевіряється наявність паспортного документа іноземця. 

3. Іноземці, які подали в установленому порядку заяву на навчання за рівнем 

бакалавра, проходять вступне випробування з української мови або іноземної (російської) 

мови та математики, а іноземці, які подали заяву на навчання за рівнем магістр, проходять 

вступне випробування з української мови або іноземної (російської) мови та зі 

спеціальності. За результатами вступних випробувань виявляються іноземці, які за рівнем 

знань української мови або іноземної (російської) мови, математики та спеціальності 

рекомендуються для навчання в ХНАДУ.  

4. Іноземцям, стосовно яких відбірковою комісією прийнято рішення щодо їх 

подальшої мовної підготовки рекомендується її проходження на підготовчому відділенні. 
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