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ПРО УНІВЕРСИТЕТ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова один з найстаріших (з
1835року) і видатніших педагогічних університетів Європи. Навчальний процес в
університеті забезпечують 1500 викладачів, серед них 34 академіків і членів-кореспондентів
НАНУ, понад 260 докторів наук, професорів, понад 600 кандидатів наук, доцентів. В
університеті навчається 35000 студентів, серед них 500 – студентів-іноземців. При
університеті є 19 інститутів, спорткомплекс, 6 гуртожитків. Знаходиться університет в центрі
Києва.

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Слухачі курсів мають змогу вивчати українську або російську мови, а також готуватися до
вступу до вищих навчальних закладів України за будь-яким напрямком. За умови успішного
виконання навчального плану,випускники курсів одержують відповідний сертифікат
державного зразка. Слухачам курсів за їх бажанням університет забезпечує візову підтримку,
надає місця в комфортабельному гуртожитку.
Підготовка фахівців з числа іноземних громадян здійснюється за напрямками:





музичним
природничо-географічним
фізико-математичним
філологічним.

ФОРМИ НАВЧАННЯ:

- Денна

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

- 9 місяців

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ:

з 1 жовтня

ДЛЯ ВСТУПУ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ НЕОБХІДНО:
Прийом на навчання здійснюється на основі договору, підписаного адміністрацією
університету з абітурієнтом або з іншою фізичною або юридичною особою, що є
повноваженим представником абітурієнта; можливий також прийом на основі міждержавних
угод
Вимоги до вступників:
Вік на момент вступу до 25 років.
Наявність середньої або вищої освіти.
Задовільний стан здоров'я, підтверджений відповідними медичними документами.
Документи, необхідні при прийомі:
В’їжджаючи до України іноземець повинен мати такі документи:
1) оформлена належним чином віза на в’їзд в Україну на навчання;
2) офіційне запрошення НПУ ім. М.П. Драгоманова;
3) документ про середню або вищу освіту та вкладиш з отриманими оцінками (балами)
(оригінал);
4) документ про відсутність ВІЛ-інфекції (оригінал);
5) медичний сертифікат про стан здоров’я (завірений органом охорони здоров’я країни, з якої
прибув іноземець, та виданий не раніше, ніж за два місяці до в’їзду в Україну) з вказівкою
про можливість навчання (оригінал);

6) копія документа про народження;
7) 8 фотографій розміром 60x40 мм;
8) паспорт (подається особисто);
9) зворотній квиток з відкритою датою від’їзду строком на 1 (один) рік для повернення на
батьківщину.
Документи 3), 4), 5) та 6) повинні бути перекладені (українською мовою) і завірені у
відповідності з законодавством країни, яка їх видала, і легалізовані у встановленому порядку.
Примітка. Іноземці, що в’їжджають в Україну на навчання повинні в’їхати в країну з 15
серпня і не пізніше 15 листопада поточного року.

ОРІЄНТОВНА ОПЛАТА (за навчальний рік)
Мова навчання
Українська/російська
$1000
Вартість навчання
ПОБУТОВІ УМОВИ
Навчальний корпус розташований в центральному районі столиці України - Києві. Студенти
розміщуються в університетських гуртожитках. Орієнтована вартість проживання в
гуртожитку 3000 грн. (~200$). В кімнаті проживає 3-4 особи. Умови проживання
визначаються окремою угодою. За окрему плату можливий індивідуальний підхід.

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
Підготовче відділення - 9 місяців; Гарантією високої якості підготовки іноземних громадян є
висока кваліфікація викладачів, їхній значний досвід роботи з іноземними студентами, а
також розроблені сучасні методики навчання.

По закінченні навчання і успішної здачі іспитів випускникам видається державний
сертифікат встановленого зразка, що дає право вступу в навчальні заклади України без
вступних іспитів.
Контактна інформація:
Україна, 01601, Київ-30,
вул. Пирогова 9, 3 поверх, к. 341
тел. +38-044-235-95-83
факс: +38 044–235-95-83
E-mail: npv@npu.edu.ua
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