Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства
1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до
ДВНЗ «Університет банківської справи» 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», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року
№136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року
№684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства»,
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 (у редакції наказу Міністерства освіти і
науки України від 11 грудня 2015 року №1272).
2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних (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 ДВНЗ «Університет банківської справи» на
навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот
для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного
замовлення, 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.
3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
ДВНЗ «Університет банківської справи» (його навчально-наукових інститутів)
за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) та на програми
підготовки до вступу у ВНЗ.
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
(юридичних) осіб здійснюється:
− двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (з 1 червня до
1 листопада та з 10 січня до 1 березня) для здобуття ступенів бакалавра,
магістра;
− упродовж року для навчання за програмами підготовки до вступу
у ВНЗ;
− упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
4. Іноземці, які вступають до ДВНЗ «Університет банківської справи»
особисто подають до Відбіркових комісій Інститутів Університету такі

документи:
1) заяву;
2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ
(за наявності);
4) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним
закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого
курсу, додається академічна довідка);
5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст
навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані
кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі
для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
8) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця;
10) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або
завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання список
опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою
додатково подаються при вступі до аспірантури;
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або
англійською мовою:
- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня
доктора наук;
- копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;
Документи, зазначені у підпунктах 2 - 6 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 2 - 5 цього пункту, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні
для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі
вступників/студентів.
5. Критерії відбору на навчання:
5.1. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчих
факультетів (відділень) здійснюється за умови наявності у них повної загальної
середньої освіти, отриманої за межами України. Відбіркова комісія Інститутів
обчислює бали/оцінки вступника на програми підготовчих факультетів
(відділень) на підставі академічних прав на продовження навчання, що
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та
врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на
наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала
документ про здобутий рівень освіти.

5.2. Зарахування іноземців на навчання на рівні бакалавра здійснюється за
результатами вступних іспитів з математики, української мови (у випадку
вступу на програму, де викладання здійснюється українською мовою) або
іноземної мови у випадку вступу на програму навчання, де викладання
здійснюється цією іноземною мовою, географії. У випадку вступу на програми
підготовки, де викладання здійснюється іноземною мовою вступні
випробування проводяться цією іноземною мовою.
5.3. Зарахування іноземних громадян на навчання в магістратурі
здійснюється за результатами вступних іспитів з фахової дисципліни та
іноземної мови, із урахуванням середнього балу документу про попередній
рівень освіти.
У випадку вступу іноземного громадянина на програму підготовки, де
викладання здійснюється іноземною мовою, вступник здає вступне
випробування з фахової дисципліни на цій іноземній мові мові та англійську
мову (іноземну).
5.4. Зарахування іноземних громадян для навчання у аспірантурі та
докторантурі здійснюється за результатами вступних іспитів зі спеціальності,
іноземної мови, іншої форми вступного випробування (співбесіди, розгляду
поданих наукових праць, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).
У випадку вступу іноземного громадянина на програму підготовки, де
викладання здійснюється іноземною мовою, вступник здає вступні
випробування (інші форми вступного випробування) на цій іноземній мові,
англійську мову.
5.5. Здійснення оцінювання. Відбіркова комісія обчислює бали/оцінки
вступника за зданими вступними іспитами (п. 5.2.-5.4.) та ін. і здійснює
зарахування на конкурсних засадах, в межах ліцензованого обсягу, але у
випадку, якщо вступник набрав не менше 51% максимально можливої кількості
балів з кожного випробування (не менше 101 бала з 200 можливих).
6. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до
ДВНЗ «Університет банківської справи» на підставі наказів про зарахування,
що формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
7. Іноземці, які прибувають до ДВНЗ «Університет банківської справи»
для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти
за узгодженими з іноземними вищими навчальними закладами освітніми
програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних
двосторонніх (багатосторонніх) договорів.
8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до
ДВНЗ «Університет банківської справи» користуються такими самими правами
на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими
Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
9. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням
закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним
замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з
предметів, передбачених правилами прийому ДВНЗ «Університет банківської
справи».

