
Іноземцям 

 

Перелік документів для вступу на навчання до Інституту 

Прийом документів від іноземних громадян, що вступають на навчання до 

Інституту, здійснюється ученим секретарем за адресою: 

04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32, к. 304 

 

1. Документи, які надаються вступником: 

1.1. Національний паспорт з візою типу «Д» (оригінал, копія та переклад 

українською мовою всіх сторінок з відмітками). 

* Віза типу «Д» видається на підставі запрошення Інституту на навчання. 

** Для отримання запрошення необхідно надати ученому секретарю такі 

документи: 

 мотиваційний лист щодо прагнення навчатися в Інституті; 

 копію паспорта; 

 документ про раніше отриману освіту та додаток до нього з оцінками або 

академічну довідку; 

 письмову згоду на збір та обробку персональних даних. 

Документи можна направляти у сканованому вигляді на пошту Інституту. 

*** Віза типу «Д» не потрібна громадянам Азербайджану, Білорусії, 

Вірменії, Грузії, Молдови, РФ, Узбекистану – громадяни цих країн 

в’їжджають в Україну без віз. 

1.2. Свідоцтво про народження (оригінал і перекладена українською та 

нотаріально засвідчена копія). 

1.3. Документ про вищу медичну освіту (магістр, спеціаліст) (оригінал і 

перекладена українською та нотаріально засвідчена копія). 

1.4. Медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом 

охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, та отриманий не раніше, 

ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання до України (оригінал). 

1.5. Довідка про відсутність ВІЛ – інфекції (оригінал). 

1.6. 6 фотографій розміром 3 х 4 см. 

 



2. Документи, які оформлюються в Інституті під час вступу: 

2.1. Заява. 

2.2. Анкета. 

2.3. Згода на збір та обробку особистих даних. 

2.4. Договір про навчання в Інституті. 

Вступивши на навчання до Інституту, іноземні громадяни зобов’язані 

оформити договір про обов’язкове страхування на випадок екстреної 

медичної допомоги. 

3. Проживання іноземних громадян 

Іноземці, які уклали договір про навчання в Інституті, оформлюють 

Посвідку на тимчасове перебування в Україні у Державній міграційній 

службі України на період свого навчання. За клопотанням іноземцям 

надається можливість проживання у гуртожитку НМАПО ім.П.Л.Шупика за 

окремо укладеною угодою. 

 

З питаннями, пов’язаними зі вступом іноземних громадян на навчання в 

Інститут, звертатись за адресою: 

04050 м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32 

E-mail: neuro@amnu.gov.ua 

Web: http://www.neuro.kiev.ua 

 

Заступник директора з наукової роботи 

д-р мед. наук, старш. досл.   Білошицький Вадим Васильович 

тел. (044) 483-14-03 

E-mail: vabil@i.ua 

 

Учений секретар 

канд. біол. наук, старш.наук.співроб.   Руденко Валентина Андріївна 

тел. (044) 483-36-84 

E-mail: rudenko.neuro@gmail.com 

mailto:neuro@amnu.gov.ua
http://www.neuro.kiev.ua/

