
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/12-4298 від 03 вересня 2020 року 

Голові Державної прикордонної 

служби України Дейнеці С. В. 

 

Щодо переліку документів, які підтверджують мету навчання іноземних 

студентів 
 

Шановний Сергію Васильовичу! 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

зі змінами від 27 серпня 2020 року в частині, що стосується в'їзду на 

територію України у період дії тимчасових обмежень категорії іноземців, які 

в'їжджають в Україну з мстою навчання, Міністерство освіти і науки України 

інформує Державну прикордонну службу України про визначений перелік 

документів, які підтверджують мету навчання, а саме: 

 для іноземних абітурієнтів, які прибувають з країни з візовим порядком 

в'їзду: 

1) запрошення на навчання (стажування), відповідно до пункту 2 Порядку 

видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання 

(стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом МОН від 

01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу МОН від 11.12.2015 № 1272, зі змінами 

згідно з наказом МОН від 11.08.2017 № 1167); 

2) віза на навчання (стажування); 

3) скан-копія інформаційного листа закладу вищої освіти про прибуття 

іноземця на адресу органу охорони державного кордону, відповідно до 

пункту 15 Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень 

на навчання в Україну та їх реєстрації, затвердженого наказом МОН від 

1.11.2013 № 1541 (у редакції наказу МОН від 11.12.2015 № 1272, зі змінами 

згідно з наказом МОН від 11.08.2017 № 1167); 

 для іноземних абітурієнтів, які прибувають з країн безвізового в'їзду: 

1) запрошення на навчання (стажування), відповідно до пункту 2 Порядку 

видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання 

(стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом МОН від 

01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу МОН від 11.12.2015 № 1272, зі змінами 

згідно з наказом МОН від 11.08.2017 № 1167); 

2) скан-копія інформаційного листа закладу вищої освіти про прибуття 

іноземця на адресу органу охорони державного кордону, відповідно до 

пункту 15 Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень 
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на навчання в Україну та їх реєстрації, затвердженого наказом МОН від 

1.11.2013 Ме1541 (у редакції наказу МОН від 11.12.2015 № 1272, зі змінами 

згідно з наказом МОН від 11.08.2017 № 1167); 

 для іноземних випускників, які не склали єдиний державний кваліфікаційний 

іспит КРОК-2 та прибувають з метою перескладання іспиту: 

1) запрошення на навчання (стажування), відповідно до пункту 2 Порядку 

видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання 

(стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом МОН від 

01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу МОН від 11.12.2015 № 1272, зі змінами 

згідно з наказом МОН від 11.08.2017 № 1167); 

 для іноземних здобувачів вищої освіти денної/очної форми навчання: 

1) посвідка на тимчасове проживання; 

 для іноземних здобувачів вищої освіти заочної форми навчання: 

1) запрошення на навчання (стажування), відповідно до пункту 2 Порядку 

видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання 

(стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом МОН 

від 01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу МОН від 11.12.2015 № 1272, зі 

змінами згідно з наказом МОН від 11.08.2017 № 1167). 

 

 

З повагою Т.в.о. Міністра                             Сергій Шкарлет 
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