
Як отримати запрошення на навчання від ХНУМ імені 

І.П. Котляревського 

 

Для отримання запрошення на навчання іноземний громадянин повинен 

надіслати на електронну пошту num.kharkiv@ukr.net до навчально-наукового 

центру міжнародної освіти та співробітництва скановані копії документів: 

заповнену письмову згоду на обробку персональних даних; 

першу сторінку паспорту, а також переклад першої сторінки паспорту на 

українську мову; 

документ про попередню освіту з оцінками (балами) та інформацією про 

систему оцінювання знань, згідно якої виставлені оцінки в документі 

(перекладений на українську мову); 

відеозапис (для виконавців всіх спеціалізацій, які не навчались в ХНУМ імені 

І.П. Котляревського) виконання 2-3 різнопланових творів, який демонструє 

виконавські можливості іноземця, що бажає навчатися в університеті. 

Відеозапис має відображати особисте виконання творів.  

Після отримання згоди університету на приїзд до України іноземного 

громадяна з метою навчання, університет оформлює запрошення, яке дійсне 

впродовж 1 року. 

Для вступу до ХНУМ імені І.П. Котляревського потрібно свідоцтво 

підготовчого факультету (з іншого університету) про вивчення мови навчання – 

української. 

 

Що треба знати після отримання запрошення 

 

Після отримання запрошення іноземний громадянин для отримання візи типу 

D-13 має подати до Консульства України в країні, де проживає іноземець, 

документи згідно списку, який вказаний на сайті Посольства. У цей список 

документів обов`язково входить оригінал «Запрошення на навчання». 

Документи про попередню освіту перед подачею в консульство повинні бути 

офіційно переведені на українську мову та завірені прийнятим у Вашій країні 

способом (легалізовані або завірені штампом Апостиль). Ці документи повинні 

бути офіційно визнаними в Україні для того, щоб університет зміг видати Вам 

диплом після закінчення навчання. 

 

Як підготуватися до вступних випробувань 

 

Вступні програмні вимоги ХНУМ імені І.П. Котляревського знаходяться на 

сайті університету. Абітурієнти можуть звернутися за консультацією до 

викладачів. 
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Які документи потрібно надати до університету 

 

До університету потрібно надіслати: 

копію паспортного документа, перекладену на українську мову та нотаріально 

завірену; 

документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на 

основі якого здійснюється вступ (за наявності); 

додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній 

рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 

легалізовані документи про освіту; 

поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

8 фотокарток розміром 30×40; 

для вступу до аспірантури – дослідницьку пропозицію з обраної наукової 

спкціальності або завірений в установленому порядку за місцем 

роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць українською 

або англійською мовою. 


