
Наказ Про внесення змін до наказу МОН України від 01 листопада 2013 року №1541 

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 

№1541 

 

Для зарахування в Сумський національний аграрний університет іноземець подає 

такі документи: 

1) оригінал і ксерокопія запрошення на навчання в Сумський національний аграрний 

університет (або оригінал листа невозражением іншого навчального закладу України, на 

запрошення якого іноземний громадянин прибув на навчання в Україну); 

2) анкета встановленого зразка (заповнюється в університеті); 

3) заяву встановленого зразка (заповнюється в університеті); 

4) дійсний закордонний паспорт з візою типу "Д" і ксерокопія всіх заповнених сторінок 

паспорта в 2-х примірниках; 

5) нотаріально завірений переклад закордонного паспорта на українську мову (його 

оригінал і 2 ксерокопії); 

6) довідку про академічні права документа про освіту, видану Посольством або 

Міністерством освіти країни, з якої прибув іноземний громадянин 

7) оригінал документа про повну загальну середню освіту або базову вищу освіту, а також 

додатки до документа про освіту, що містить інформацію про успішність з навчальних 

дисциплін; 

8) нотаріально завірений переклад документа про освіту та додатка до нього (оригінал і 

ксерокопія); 

9) при наявності сертифікат про закінчення підготовчого відділення для іноземних 

громадян вищих навчальних закладів України та його ксерокопія; 

10) оригінал свідоцтва про народження та його нотаріально завірений переклад (оригінал і 

ксерокопія); 

11) 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 дати 

в'їзду на навчання в Україну; 
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12) договір добровільного медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають 

на території України; 

13) договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з 

виконанням рішення про видворення іноземного громадянина з території України; 

14) 12 фотографій розміром 3,5 х 4,5 ; 

 

Після зарахування на навчання іноземні громадяни повинні: 

• оформити договір про надання освітньої послуги (навчання); 

• внести плату за навчання; 

• продовжити термін перебування в Україні; 

• оформити страховий поліс з надання медичної допомоги; 

• оформити договір добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, 

пов'язаних з виконанням рішення про видворення за межі України; 

• здійснити процедуру нострифікації документів про освіту в Міністерстві освіти і науки 

України протягом першого семестру. 

Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах державної міграційної 

служби на підставі письмового звернення Університету, який готує Центр по роботі з 

іноземними студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


