












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 університет приймає рішення щодо 

продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури 

визнання, або щодо відрахування іноземця. 

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий 

освітній рівень університет відраховує такого іноземця. 

 

4. СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ 

 

4.1. Іноземці вступають до університету: 

1) упродовж року для навчання за програмами підготовчого відділення, з 

вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття 

післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування; 

2) 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 

серпня 2015 року № 579; 

 4.2. Термін подачі документів на здобуття ступенів бакалавра, магістра – 

двічі на рік відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства» та Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.  

4.3. Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних випробувань (співбесіди) з визначених 

предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження 

навчання, що надаються 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. 

4.4. Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа 

іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються  у 

правилах  прийому до  Державного  закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені  К. Д. Ушинського» та оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті університету. 

4.5. Строки подання, розгляду/оцінювання документів, проведення 

співбесіди та зарахування  іноземців щорічно встановлюються Правилами 

прийому до Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 
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