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ПОЛОЖЕННЯ 

про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до  
Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж 

нафти і газу» у 2018 році 

 
 

I. Загальна частина 

  
1.1. Положення щодо прийому іноземців та осіб без громадянства на 

навчання (далі – Положення) до Державного вищого навчального закладу 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 р. (далі – ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу») розроблене згідно Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, Умов 
прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13.10.2017 року № 1377 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 14.11.2017 року за № 1396/31264 (далі – Умов прийому), Правил 
прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра у ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу» в 2018 році, затверджених педагогічною радою коледжу, 
протокол №4 від 28.12.2017 р., Правил прийому на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого  спеціаліста у ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2018 році, затверджених педагогічною 
радою коледжу, протокол №4 від 28.12.2018 р. (далі – Правила прийому), 
Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і 
газу» (далі – Приймальною комісією). 

1.2. Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється 
Приймальною комісією ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» згідно із 
Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України 
від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного 
співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями 
Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо 
розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними 
областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями 
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Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 
1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 
18 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. 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. 

1.3. Прийом іноземців проводиться без обмежень ознак раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками. 

1.4. Прийом іноземців на навчання до ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу» може здійснюватися на підставі: 

1.4.1. Особистого звернення іноземних громадян та осіб без громадянства 
або особисто поданих документів; 

1.4.2. Міжнародних договорів України; 

1.4.3. Загальнодержавних програм; 

1.4.4. Договорів, укладених ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» з 
юридичними та фізичними особами. 

1.5. Прийом на навчання до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території 
України на законних підставах, здійснюється за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями, ступенями, напрямами підготовки (спеціальностями), формами 
навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за 
акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями). Умови і порядок 
прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства, а також порядок їх 
зарахування визначаються нормативно-правовими актами законодавства 
України 

1.6. Іноземець, який здобуває освіту на денній формі навчання в Україні, 
має проживати на її території і пройти реєстрацію в органах внутрішніх справ. 

1.7. Навчання у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» іноземних 
громадян та осіб без громадянства проводиться українською та російською 
мовами за вибором студента. 

1.8. Нормативний зміст та терміни навчання за всіма освітньо-
кваліфікаційними рівнями, ступенями визначається стандартами вищої освіти 
України, Умовами прийому, Правилами прийому до ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу». 
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II. Порядок видачі та реєстрації запрошень на навчання для іноземців 
та осіб без громадянства 

  
2.1. Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на 

навчання ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» здійснює оцінку 
відповідності такого іноземця Умовам прийому на навчання на підставі 
поданих ним документів, зокрема: 

1) заяви-анкети; 

2) копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що 
посвідчує його особу (перекладені українською мовою); 

3) копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних 
дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки (перекладені 
українською мовою); 

4) копії документа про результати незалежного тестування (за наявності); 

5) письмової згоди на обробку персональних даних; 

6) копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності). 
2.2. Вивчення відповідності документів іноземця встановленим умовам 

прийому на навчання за обраним ним напрямом (спеціальністю) здійснюється 
Приймальною комісією, яка проводять оцінку поданих іноземцем документів. 

2.3. Висновки Приймальної комісії оформлюються протоколом, який 
зберігається у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» протягом усього 
періоду навчання іноземного громадянина (у разі його вступу на навчання). 

2.4. Протокол Приймальної комісії за результатами розгляду документів 
та співбесіди з іноземним абітурієнтом має містити таку інформацію: 

1) ім’я та прізвище; 

2) країна його постійного проживання; 

3) серія та номер паспортного документа іноземця або іншого документа, 
що посвідчує його особу; 

4) рівень освіти (академічні права щодо продовження освіти); 

5) середній бал успішності за наданим документом про попередню освіту; 

6) результати екзаменів (співбесіди у разі її проведення); 

7) необхідність мовної підготовки до основного навчання; 

8) висновок Приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця 
Умовам прийому на навчання. 

2.5. Позитивний висновок Приймальної комісії є підставою для 
повідомлення іноземця про згоду ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
щодо прийняття його на навчання за обраним напрямом (спеціальністю) та 
видачі йому запрошення відповідно до встановленого порядку. 

2.6. Реєстрація оформлених ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
запрошень здійснюється уповноваженим державним підприємством в 
електронному журналі. 

2.7. Для присвоєння запрошенню номера в електронному журналі 
Приймальна комісія подає уповноваженому державному підприємству 
заповнене запрошення в електронній формі разом з електронною копією 
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протоколу Приймальної комісії та копіями документів, зазначених у пункті 2.1. 
Положення. 

2.8. Уповноважене державне підприємство протягом п’яти робочих днів з 
дати отримання від ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» заповненого в 
електронному вигляді запрошення перевіряє подані відомості, присвоює 
запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє 
електронну версію зареєстрованого запрошення ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу» для подальшого роздрукування на бланку запрошення. 

2.9. У реєстрації поданого ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
запрошення в електронному журналі може бути відмовлено, якщо запрошення 
було видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному 
журналі. 

Приймальна комісія направляє оригінал зареєстрованого в електронному 
журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення 
в’їзду іноземця в Україну з метою навчання. 

2.10. Запрошення заповнюються українською та англійською мовами 
друкованим способом. 

2.11. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі. 
Строк дії запрошення встановлюється ДВНЗ «Дрогобицький коледж 

нафти і газу» з урахуванням Умов прийому, а також затверджених ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» навчальних програм. 

2.12. Приймальна комісія забезпечує своєчасне інформування 
відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття 
запрошеного ним іноземця в Україну (дати прибуття, номера рейсу 
транспортного засобу тощо), а також надає відомості про особу, уповноважену 
на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через 
державний кордон України до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», з 
обов’язковим зазначенням її прізвища, імені та по батькові, паспортних даних 
та даних оперативного контактного зв’язку. 

2.13. Після прибуття іноземця у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і 
газу» протягом п’яти робочих днів інформує уповноважене державне 
підприємство про прибуття та зарахування іноземця на навчання шляхом 
подання електронної копії наказу про його зарахування. 

  
ІІІ. Порядок прийому заяв і документів іноземних абітурієнтів 

 

3.1. Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання, 
подають до Приймальної комісії ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
такі документи: 

1) заяву-анкету; 

2) оригінал та копію документа про попередню освіту; 

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в 
якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін; 

4) копію документа про народження; 
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5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше 
ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну; 

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства; 

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги); 

8) 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 
3.2. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України 

та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН 
України 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 3.1. цього Положення. 

3.3. Документи, зазначені в підпунктах «2)», «3)», «4)» і «6)», пункту 3.1 
Положення повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та 
легалізовані (перекладені на українську мову та нотаріально засвідчені). 

3.4. У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця 
про освіту або рівня отриманої ним освіти ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти 
і газу» відраховує такого іноземця. 
 
  

IV. Строки прийому документів 

  
4.1. Прийом заяв і документів іноземних громадян та осіб без 

громадянства на вступ до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2018 
році здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в 
межах ліцензійних обсягів прийому з 12 липня 2018 р. до 27 жовтня 2018 р. 
Зарахування здійснюється до 01 листопада 2018 р. на підставі наказів про 
зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти. 
  
 

V. Організація та проведення вступних випробувань 

  
5.1. Для прийому на навчання до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і 

газу» іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться вступне 
випробування , що представляє собою перевірку рівня знань, умінь та навичок, 
здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за 
результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не 
рекомендації вступників до зарахування. 
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З метою забезпечення співставності результатів вступних випробувань 
вступників-іноземців з результатами випробувань вступників з українським 
громадянством, оцінка їх знань з конкурсних предметів під час екзамену 
здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Середні бали базових освітніх 
документів вступників-іноземців також приводяться до співставного значення за 
200-бальною шкалою. Рейтинговий бал вступників визначається з врахуванням 
визначених Правилами прийому додаткових коефіцієнтів. 

5.2. Склад комісій та терміни проведення вступних випробувань 
визначаються наказом директора про склад Приймальної комісії та на засіданнях 
Приймальної комісії за фактом звернення іноземних громадян та осіб без 
громадянства. 

5.3. Програми вступних випробувань затверджуються головою 
Приймальних комісій ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» не пізніше ніж 
за три місяці до початку прийому документів. 
  

 
VІ. Організація та проведення конкурсу 

  
6.1. ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» здійснює набір іноземних 

громадян та осіб без громадянства в межах ліцензійного обсягу на навчання за 
акредитованими спеціальностями. 

6.2. У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства 
вступають до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 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 ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у терміни, пізніше визначених 
Правилами прийому для вступників з українським громадянством, вони 
приймають участь у вступних випробуваннях, конкурсному відборі, 
зарахуванні на вакантні місця в межах ліцензованих обсягів прийому на 
навчання. 

6.3. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які 
на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до 
числа студентів ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» встановлюється 
згідно з нормативно правовими актами законодавства України, міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов'язаннями України, внутрішніми наказами ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу». 

6.4. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від 
українських національно-культурних товариств, при вступі до ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» користуються такими самими правами на 
здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання 
за державним замовленням. 
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Вони беруть участь у конкурсі на зарахування на таких самих підставах, 
як і громадяни України. 

6.5. 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, як і громадяни 
України. 

6.6. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних 
школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до 
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» за співбесідою з предметів, 
передбачених правилами прийому для вступу на напрям підготовки 
(спеціальність), у межах установлених квот за рекомендаціями національних 
культурних українських товариств або дипломатичних установ України за 
кордоном. 

6.7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти. 
 
  

VІІ. Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства 

  
7.1. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на 

навчання за результатами екзаменів з конкурсних предметів, встановлених 
Правилами прийому. Зарахування здійснюється на підставі наказів про 
зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти. 

7.2. 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. 

7.3. Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають 
відповідно до доведених ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» квот, а 
також, які вступають на підставі договорів, укладених Коледжем з юридичними 
та фізичними особами, встановлюються рішенням Приймальної комісії, але не 
пізніше 01 листопада 2018 року. 

7.4. Оплата освітніх послуг, що надаються ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу», здійснюється за договорами (контрактами) за рахунок власних 
коштів іноземців або інших не заборонених законодавством України джерел, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 

7.5. ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» забезпечує своєчасне 
подання документів до територіального органу чи підрозділу Державної 
міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання 
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іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове 
проживання. 
 
  

VІІІ. Прикінцеві положення 

  
8.1. Положення щодо прийому іноземців та осіб без громадянства на 

навчання до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» підлягає щорічному 
перегляду та затвердженню на засіданні Приймальної комісії ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» після затвердження Умов прийому. Усі 
питання, пов'язані з уточненням, вилученням, додаванням окремих параграфів 
та розділів Положення, вирішуються Приймальною комісією за узгодженням з 
головою Приймальної комісії не пізніше, ніж до початку вступної кампанії. 

8.2. Перегляд окремих пунктів, розділів цього Положення не може 
здійснюватись у період проведення вступної кампанії, крім випадків, які 
виникають у зв’язку зі зміною законодавчої та нормативно-правової бази, форс-
мажорних обставин. 

 
  
   
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                           Б. І. Андибур 

 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»  
(протокол № 4 від 23.04.2018 р.) 

 


