
підготувати всі необхідні документи 
для вступу (інформацію можна знайти 
на сайті закладу освіти):

 ● мотиваційний лист, складений  
в довільній формi;

 ● розгорнуте резюме;
 ● отриманий диплом та додатки  

до нього (оригінал і переклад, заві-
рений у нотаріуса та затвердже-
ний Міністерством закордонних 
справ України);

 ● медичну страховку;
 ● довідку про несудимість;
 ● докази своєї фінансової спромож-

ності (обсяги та вимоги потрібно 
уточнювати в посольстві/кон-
сульстві обраної вами країни);

 ● інші відповідні документи для  
реєстрації;

відкрити візу, яка є правом на 
довготермінове перебування людини 
на території іншої країни з метою 
навчання. Візу отримують у візових 
центрах, посольстві чи консульстві. 
Для того, щоб отримати візу, слід 
виконати наступні дії:

 ● зареєструватися на подання  
документів для отримання візи.  
Це питання потрібно ретельно  
 

вивчити на сайті консульства 
країни, оскільки процедура отри-
мання такої візи у кожної країни 
відрізняється. Потрібно заре-
зервувати для себе дату та час 
подання документів;

 ● підготувати пакет документів. 
Будь-яка помилка в документах 
може призвести до відмови у 
наданні візи. Тому потрібно бути 
вкрай уважним;

 ● подати документи. У призначений 
день та час особисто принести 
зібраний пакет документів до 
посольства;

 ● забрати закордонний паспорт з 
візою;

отримати офіційне підтвердження від 
обраного вами вищого закладу освіти 
(ВЗО) про зарахування на навчання;

зробити ксерокопії всіх документів  
та тримати їх при собі;

залишити копії документів рідним, 
друзям чи близьким та повідомити  
про місце свого перебування за кордом;

вивчити іноземну мову спілкування в 
країні перебування, бажано рівень B1, B2.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: ТУРИСТИЧНА ВІЗА НЕ ДАЄ ПРАВА 
НА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ СТУДЕНТА ЗА КОРДОНОМ!

Докладнішу інформацію про можливість навчатися за кордоном  
ви можете отримати в ПОСОЛЬСТВІ ОБРАНОЇ ВАМИ КРАЇНИ,  
а також у КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРІ/ТОВАРИСТВІ ПОСОЛЬСТВА.

Безумовно, знання мови країни перебування є основною підставою для отримання 
дозволу на навчання. Часто начальні заклади вимагають посвідчення про здачу 
іспитів із мови. Майже всі вищі навчальні заклади мають спеціальні мовні курси  
для іноземців.

обраний заклад освіти за кордоном 
не має власного офіційного сайту та 
відгуків про нього;

вам пропонують перетнути кордон 
за туристичною візою;

договір із закладом освіти складений 
незрозумілою для Вас мовою, не 
має підпису та не затверджений 
офіційною печаткою;

відсутній офіційний лист-запрошення 
на навчання від закладу освіти;

відсутній документ, який 
підтверджує забезпечення вас 
житлом на час проживання на 
території обраної вами країни;

ви отримуєте пропозицію про 
терміновий переказ коштів за оплату 
навчання без договору;

ви стикаєтеся з мовним бар’єром, 
ваші здобутки в закладі освіти на 
території України та диплом не взяті 
до уваги тощо.
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Щоб отримати консультацію, зателефонуйте на: 

Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі  
людьми та ґендерної дискримінації за номером 0 800 500 335 або 116 123  
з мобільного. Дзвінки анонімні та безкоштовні з мобільного телефону в Україні.  
Лінія працює 24/7; 

Національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 0 800 500 225 або 116 111  
з мобільного. Дзвінки анонімні та безкоштовні з мобільного телефону в Україні.  
Лінія працює 24/7; 

Національну гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та консультування 
мігрантів за номером 0 800 505 501 або 527 з мобільного. Дзвінки анонімні та 
безкоштовні з мобільного телефону в Україні.  
Лінія працює 24/7; 

Гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству,  
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 1547.

Маркери ризиків під час пошуку навчання за кордоном: 

ЯКЩО ВИ ЇДЕТЕ ЗА КОРДОН  
НА НАВЧАННЯ

Для того, щоб отримати дозвіл на навчання за кордоном,  
вам необхідно виконати наступні кроки:

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ СИТУАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
ПЕРЕКОНАЙСЯ, ЩО ВСЕ БЕЗПЕЧНО!

!

!

ОБРАВШИ ЗАКЛАД ОСВІТИ, В ЯКОМУ ПЛАНУЄТЕ 
НАВЧАТИСЯ ЗА КОРДОНОМ, ВИ МАЄТЕ РЕТЕЛЬ-
НО ОРГАНІЗУВАТИ ВСЕ ДЛЯ ПОЇЗДКИ, ЗОКРЕМА 
ПІДГОТУВАТИ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ.

!


