
Перелік документів, необхідних для отримання  

запрошення на навчання для іноземних громадян  

до СумДПУ імені А.С. Макаренка  

 
1. Електронна копія закордонного паспорта 

2. Електронна копія атестата* про середню освіту з додатком 

3. Електронна копія диплому* молодшого спеціаліста з додатком** 

4. Електронна копія диплому* бакалавра з додатком*** 

5. Електронна копія диплому* магістра з додатком**** 

6. Згода на збір і обробку персональних даних 

*З перекладом на українську мову, якщо атестат не англійською мовою 

**Для скороченого терміну навчання 

***Для вступу до магістратури 

**** Для вступу до аспірантури 

 

 

 

 

Згідно Наказу МОН України №1272 від 

11.12.2015 р. «Деякі питання організації 

набору і навчання (стажування) іноземців 

і осіб без громадянства» зі змінами 

(Наказ МОН України №1167 від 

11.08.2017 р.)   
 

 



List of documents necessary for receipt  

an invitation for study for foreign citizens  

to Sumy Makarenko State Pedagogical University 

 
1. Electronic copy of international passport 

2. Electronic copy of certificate* about secondary education with a 

supplement 

3. Electronic copy of diploma* of junior specialist with a supplement ** 

4. Electronic copy of diploma* of bachelor with a supplement *** 

5. Electronic copy of diploma* of master's degree with a supplement **** 

6. Consent to collection and processing of the personal data 

*With translating into the Ukrainian language, if certificate not in English language 

**For the brief term of educating 

***For entering to master’s degree 

**** For entering to post-graduated education 

 

 

In obedience to Order of МES of Ukraine 

№1272 from 11.12.2015 «Some questions 

of organization of set and educating 

(internships) of foreigners and persons 

without citizenship» with changes (Order 

of МES of Ukraine №1167 from 

11.08.2017)   
 

 

  



Перелік документів, необхідних для  

вступу іноземних громадян  

до СумДПУ імені А.С. Макаренка 

  

 
1. Оригінал запрошення на навчання 

2. Нотаріально завірена копія закордонного паспорта з перекладом українською 

мовою (у 3-х екземплярах) 

3. Копія національного паспорта  

4. Атестат про середню освіту (оригінал) і нотаріально завірена копія з 

перекладом українською мовою і легалізацією (у 2-х екземплярах) 

5. Оригінал диплому молодшого фахівця* з додатком і нотаріально завірена копія 

з перекладом українською мовою і легалізацією 

6. Оригінал диплому бакалавра** з додатком і нотаріально завірена копія з 

перекладом українською мовою і легалізацією 

7. Оригінал диплому магістра*** з додатком і нотаріально завірена копія з 

перекладом українською мовою і легалізацією 

8. Документ про закінчення підготовчого відділення (за наявності) 

9. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачене міжнародними 

договорами України 

10. Страховий поліс на випадок депортації  

11. 6 фотографій 3х4 і 4 фотографії 3,5х4, 5 (для оформлення посвідки на 

тимчасове проживання в Україні) 

12. Заява про вступ до університету і заповнена анкета 

*Для скороченого терміну навчання 

**Для вступу до магістратури 

*** Для вступу в аспірантуру 

Згідно Наказу МОН України №1272 від 

11.12.2015 р. «Деякі питання організації 

набору і навчання (стажування) іноземців 

і осіб без громадянства» зі змінами 

(Наказ МОН України №1167 від 

11.08.2017 р.)   

 

  



List of documents necessary  

for registering of foreign students 

to Sumy Makarenko State Pedagogical University  

 

 
1. Original of invitation for study 

2. Notarized copy of passport with translating into the Ukrainian language (in 3th copies) 

3. Copy of national passport  

4. Certificate about secondary education (original) and notarized copy with translating into 

the Ukrainian language and legalization (in 2th copies) 

5. Original of diploma of junior specialist* with a supplement and notarized copy with 

translating into the Ukrainian language and legalization 

6. Original of diploma of bachelor** with a supplement and notarized copy with translating 

into the Ukrainian language and legalization 

7. Original of diploma of master's degree*** with a supplement and notarized copy with 

translating into the Ukrainian language and legalization 

8. Document about completion of preparatory department (at presence of) 

9. Policy of medical insurance, if other is not foreseen by the international agreements of 

Ukraine 

10. Insurance from cause of deportation  

11. 6 photos of 3х4 and 4 photos of 3,5х4, 5 (for registration of temporary residence permit 

in Ukraine) 

12. Consent to personal data collection and processing and completed questionnaire 

 

*For the brief term of educating 

**For entering master’s degree 

*** For entering pos-graduated education 

In obedience to Order of МУЫ of Ukraine 

№1272 from 11.12.2015 «Some questions of 

organization of set and educating 

(internships) of foreigners and persons 

without citizenship» with changes (Order of 

МОН of Ukraine №1167 from 11.08.2017)   
 

 

 

 

 


