I. Загальні положення
1.1. Положення про прийом, проведення співбесід (вступних
випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без
громадянства (далі – Положення) розроблене згідно Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умови прийому),
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року
№ 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за
№1456/32908, Правил прийому до Національного університету водного
господарства та природокористування (далі – Правила).
1.2. Прийом на навчання до Національного університету водного
господарства та природокористування (далі – НУВГП) іноземців та осіб без
громадянства (далі - іноземці) 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 адміністративнотериторіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету
Міністрів України 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.
1.3. Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно
проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця
в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
1.4. Навчання іноземців у НУВГП здійснюється за очною (денною) та
заочною (дистанційною) формами навчання.
1.5. Організацію набору іноземців на навчання здійснюють:
1) НУВГП;
2) уповноважене МОН державне підприємство (далі – уповноважене
державне підприємство), а також інші суб’єкти господарювання (резиденти та
нерезиденти) на підставі укладених із НУВГП договорів щодо надання послуг
з набору іноземців як кандидатів на навчання.
1.6. НУВГП, якщо укладає договори із суб’єктами господарювання щодо
надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання, протягом п’яти
робочих днів з дати набрання чинності цими договорами подає
уповноваженому державному підприємству інформацію щодо укладених
договорів в електронному вигляді для ведення обліку суб’єктів
господарювання, які здійснюють діяльність з набору іноземців на навчання в
Україні, та узагальнення інформації про стан надання освітніх послуг
іноземцям.
1.7. Вимога НУВГП щодо відповідності вступників з-поміж іноземців
Правилам на відповідні рівні вищої освіти зазначені в додатку 1 Положення.
1.8. Зарахованим на навчання в НУВГП за очною (денною) формою
іноземцям видається студентський квиток державного зразка.

1.9. Навчання в НУВГП іноземних громадян та осіб без громадянства
проводиться українською, англійською та іншими мовами за вибором студента.
1.10. Нормативний зміст та терміни навчання за всіма освітніми рівнями
та ступенями визначається стандартами вищої освіти України, Умовами
прийому та Правилами.
1.11. 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 України на підставі направлень
Міністерства освіти і науки України.
1.12. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням
закордонного українця, при вступі до НУВГП 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.
Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням
закордонного українця, зараховуються до НУВГП у межах установлених квот
прийому до вищих навчальних закладів за співбесідою з предметів,
передбачених Правилами прийому.
ІІ. Порядок прийому заяв і документів іноземних абітурієнтів
2.1. Для вступу до НУВГП іноземець особисто подає до Приймальної
комісії заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ
(за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним
закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого
курсу, додається академічна довідка);
4) 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;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або
завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата
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 1 - 5 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 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.
2.2. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України
та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у
порядку, передбаченому цими договорами та програмами.
Для прийняття МОН України рішення щодо направлення іноземця на
навчання до навчальних закладів за міжнародними договорами України та
державними програмами кандидат на навчання надсилає до МОН України
документи, визначені в пункті 2.1. цього Положення.
2.3. Документи про освіту зарахованих на навчання в НУВГП іноземців,
видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в
Україні відповідно до законодавства.
За результатами процедури визнання НУВГП 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 НУВГП відраховує такого іноземця.
III. Строки прийому документів
3.1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, вступають до НУВГП за акредитованими
освітніми програмами (спеціальностями):
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і
до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра та магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
3.2. Прийом заяв і документів іноземних громадян, які вступають на
навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра, за рахунок загального
ліцензійного обсягу, проводиться з 01 лютого до 25 лютого 2019 року та з 01
липня по 29 жовтня 2019 року відповідно.
IV. Організація та проведення вступних випробувань
4.1. НУВГП здійснює набір на навчання іноземних громадян та осіб без
громадянства в межах ліцензійного обсягу акредитованих спеціальностей за
ступенями бакалавра та магістра.
4.2. Для прийому на навчання до НУВГП іноземних громадян та осіб без
громадянства за ступенем бакалавра, крім осіб які мають раніше здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь, проводиться вступне
випробування у формі співбесіди.

4.3.Співбесіда включає в себе комплексне завдання із математики та
української мови.
Програма співбесіди відповідає програмовим вимогам із загально-освітніх
дисциплін.
4.4.Відповідно до Положення про Приймальну комісію НУВГП співбесіду
з кожним вступником проводить комісія у складі не менше двох осіб – членів
комісії з проведення співбесіди, яких призначає голова комісії з проведення
співбесід згідно з розкладом у день співбесіди.
4.5.Програмові вимоги для проведення співбесід готуються головами
комісій для проведення співбесід в НУВГП і затверджуються головою
Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до початку прийому заяв
вступників.
4.6.Поставлені на співбесіді запитання та відповіді на них записуються
вступником до аркуша співбесіди, після закінчення якої екзаменатори
проставляють в ньому кількість набраних балів. Далі аркуш співбесіди,
підписується вступником та екзаменаторами.
4.7.Кожне питання оцінюється за 10-бальною шкалою. Результат
співбесіди зі вступником оцінюються як середнє арифметичне всіх оцінок за
кожне поставлене запитання.
4.8.Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість
балів зі співбесіди складає не менше 4 бали (за 10-бальною шкалою) за
завдання із математики та не менше 4 бали (за 10-бальною шкалою) за завдання
із української мови.
4.9.Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день
її проведення.
4.10.Аркуші співбесід зі штампом Приймальної комісії зберігаються у
відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії у
необхідній кількості до початку співбесіди.
4.11.Аркуші співбесіди осіб, зарахованих до НУВГП, зберігаються в їх
особових справах, а осіб не зарахованих до НУВГП, – знищуються за актом
через один рік після закінчення вступних випробувань.
4.12.Рішення комісії з проведення співбесіди про результати співбесіди зі
вступником оформляється протоколом співбесіди.
4.13. Для вступників за спеціальністю 191 «Архітектура та
містобудування» додатково проводиться творчий конкурс в дві сесії - рисунок
та креслення. Для кожної сесії вступник повинен виконати завдання,
передбачене у відповідній програмі творчого конкурсу, де зазначені детальні
критерії оцінювання та час, необхідний для виконання завдань.
4.14. Для прийому на навчання до НУВГП іноземних громадян та осіб без
громадянства за ступенем бакалавра або магістра на основі раніше здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня або ступеня вищої освіти, проводяться вступні
випробування, що передбачені для вступників з українським громадянством.
4.15. Вступний випробування з іноземної мови для іноземних громадян та
осіб без громадянства при вступі для здобуття ступеня магістра передбачає
вступний іспит з української мови як іноземної.
V. Організація та проведення конкурсу
5.1. НУВГП здійснює набір іноземних громадян та осіб без громадянства
в межах ліцензійного обсягу на навчання за ступенями бакалавра та магістра.

5.2. У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства
вступають до НУВГП у терміни, визначені Правилами прийому для вступників
з українським громадянством, вони на рівних умовах приймають участь у
вступних випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на ліцензовані
місця поточного року прийому на навчання.
У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства вступають
до НУВГП у інші терміни ніж визначені Правилами прийому для вступників з
українським громадянством, але у відповідності до термінів встановлених
законодавством України, вони приймають участь у вступних випробуваннях,
конкурсному відборі, зарахуванні на вакантні місця в межах ліцензованих
обсягів прийому на навчання.
5.3. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які
на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до
числа студентів НУВГП встановлюється згідно внутрішніми наказами НУВГП
на підставі кошторису.
5.4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на
здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України,
місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть
участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, що і громадяни
України.
5.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних
школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до
НУВГП за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому для
вступу за спеціальностями (напрямами підготовки), у межах установлених квот
за рекомендаціями національних культурних українських товариств або
дипломатичних установ України за кордоном.
5.6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.
VІ. Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства
6.1. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на
навчання за ступенями бакалавра та магістра за результатами вступних
випробувань та конкурсного відбору, відповідно до Правил прийому.
Зарахування іноземців здійснюється до 01 листопада року вступу, а для другого
академічного семестру – до 01 березня на підставі наказів Ректора НУВГП.
6.2. Іноземні громадяни, яким надається державна стипендія згідно з
міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими
міжнародними зобов’язаннями, зараховуються на навчання на підставі
направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного
замовлення.
6.3. Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають
відповідно до доведених НУВГП квот, а також які вступають на підставі
договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами,
встановлюються рішенням Приймальної комісії, але не пізніше 1 листопада

року вступу для початку навчання у першому семестрі або не пізніше 1 березня
для початку навчання у другому академічному семестрі.
6.4. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами
іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або
юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
або договорами між вищими навчальними закладами про міжнародну
академічну мобільність.
У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти)
укладають їх батьки або законні представники.
6.5. НУВГП забезпечує своєчасне подання документів до територіальних
органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення
зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку
посвідок на тимчасове проживання на період навчання.
VІI. Прикінцеві положення
7.1. Положення щодо прийому іноземців та осіб без громадянства на
навчання до НУВГП підлягає щорічному перегляду та затвердженню на
засіданні Приймальної комісії після затвердження Умов прийому та є додатком
до Правил прийому. Усі питання, пов’язані з уточненням, вилученням,
додаванням окремих параграфів та розділів Положення, вирішуються
Приймальною комісією за узгодженням з головою Приймальної комісії та
Центром міжнародного співробітництва та освіти, ніж до початку вступної
кампанії.
7.2. Перегляд окремих пунктів, розділів цього Положення може
здійснюватися у випадках, які виникають у зв’язку зі зміною законодавчої та
нормативно-правової бази та з форс-мажорними обставинами.
Розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної
комісії Національного університету водного
господарства та природокористування
(протокол № 4 від 22 січня 2019 року)

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Р.В. Жомирук

Додаток 1 до Положення про прийом,
проведення співбесід (вступних
випробувань) та організації проведення
конкурсу для іноземців та осіб без
громадянства

Вимоги окремих країн до вступників на програми вищої освіти під час
зарахування іноземців та осіб без громадянства на навчання для здобуття
вищої освіти
Республіка Ліван
За повідомленням Посольства Республіки Ліван в Україні, прохідний бал
має складати не менше 280 балів, незалежно від балу, який може становити за
окремо складений іспит з того чи іншого предмету чи дисципліни (50% від
максимально можливого балу). Обсяг загального максимального балу — 560
балів.
Кількість балів зазначається у документі «Сертифікат про складання
іспитів для диплому про середню освіту».
Арабська Республіка Єгипет
За повідомленням Посольства Арабської Республіки Єгипет в Україні
мінімальний прохідний бал документа про повну загальну середню освіту для
вступу студентів на 2018/2019 навчальний рік на нижче зазначені спеціальності,
за умови, що студенти пройшли підготовку із обов’язкових для їхнього
напрямку навчання дисциплін, має бути:
 інженерія - 95,36% (391 з 410 бал1в);
 політичні науки — 95,36% (починаючи з 391 балів).
Йорданське Хашимітське Королівство
За повідомленням Посольства Йорданського Хашимітського Королівства,
мінімальний прохідний бал документа про повну загальну середню освіту:
інженерія, правознавство— 70 %;
інші спеціальності — 60 %.
Республіка Гана
Посольство Республіки Гана під час зарахування на навчання власників
документів про освіту, виданих навчальними закладами Республіки Гана,
рекомендує для підрахунку балів використовувати мінімальні вимоги щодо
результатів складених іспитів, зазначених в документах про освіту.
Мінімальна кількість дисциплін — 6 (шість), з яких три обов’язково з
оцінкою не нижче D7:
 математика (основний курс);
 англійська мова;
 інтегровані науки / соціальні науки (обирається найкраща оцінка із
зазначених дисциплін).
Загальна кількість балів — не більше 36 («одиниця» або А1 є найвищим
балом).
Три інших предмета обираються з найкращими результатами.
Рівні від А1 до D7 включно вважаються прохідними.
Незалежно від кількості балів, рівень Е не є прохідним.

Федеративна Республіка Нігерія
Посольство Федеративної Республіки Нігерія в Україні рекомендує
звернути увагу на те, що термін виготовлення оригіналу документа про освіту
становить один рік. Під час вступу до закладів вищої освіти Нігерії абітурієнти
мають право використовувати електронні або паперові виписки, видані
Західноафриканською Екзаменаційною Радою (WAES) або Національною
Екзаменаційною Радою (NЕСО), термін дій яких становить один рик (до
моменту виготовлення оригінального документа про освіту).
Вимоги Нігерії до результатів складених іспитів під час зарахування до
закладів вищої освіти:
 мінімальний прохідний бал — «С»;
 мінімальна кількість дисциплін — 5 (п’ять);
 обов’язкові дисципліни — англійська мова та математика.
Для вступу до закладів вищої освіти на спеціальності певного спрямування
(наукові або творчі, гуманітарні) враховуються бали з дисциплін, які
відносяться до цього спрямування.
Документи про освіту мають бути легалізовані (обов’язкова наявність
штампів Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Нігерія та
вдповідної закордонної установи Укра1ни).
Республіка Замбія
Посольство Республіки Замбія в Украйні повідомляє, що право на
продовження навчання за програмами вищої освіти дає свідоцтво про середню
освіту (Zambian school Certificate).
Мінімальна кількість дисциплін, яка враховується під час вступу до
закладів вищої освіти, — 5 (п’ять) з оцінкою не нижче 6 (шести).
Республіка Намібія
Міністерство освіти, мистецтв та культури Республіки Намібія рекомендує
закладам вищої освіти під час розрахунку прохідного балу для власників
документів про освіту, виданих навчальними закладами Намібії: враховувати
мінімум 6 (шість) дисциплін; самостійно визначати вступні вимоги до
власників документів про освіту, виданих навчальними закладами Намбії.
Республіка Кенія
Закладам вищої освіти рекомендується звернути увагу на те, що
мінімальна оцінка, зазначена у документі про середню освіту, виданому
навчальними закладами Республіки Кенія, яка дає право вступу до закладів
вищої! освіти Республіки Кенія, — «С».
Республіка Судан
За повідомленням Посольства Республіки Судан в Україні, в документах
про освіту, виданих навчальними закладами Республіки Судан, має бути
зазначений обов’язковий перелік дисциплін:
 арабська мова,
 англійська мова,
 іслам,
 математика.
Мінімальна оцінка для кожної дисципліни — 50.
Перелік дисциплін є обов’язковим для зарахування до будь-якого закладу
вищої освіти незалежно від його спрямування.

