
ТВОЇ ПРАВА:

те, щ
о ти м

аєш
 знати



Цей посібник своєрідна «швидка юри- 
дична допомога», якою за потреби може 
скористатись кожен, чиї права в той чи 
інакший спосіб порушуються. Створений, 
щоб дати короткий огляд законів, прав, обо- 
в'язків та обмежень людей, які мешкають в 
Україні. Однак, видання не містить вичерп-
ної інформації щодо усіх юридичних пи- 
тань, що можуть стосуватись життя студен-
ства. За консультанціями з конкретних 
питань радимо звертатись до адвокатів.

Посібник “Твої права: те, що ти маєш 
знати” дає відповіді на питання, які най- 
частіше турбують не лише українських сту- 
дентів, а й іноземців, що здобувають тут 
освіту. У ньому фахівці доступною мовою 
подають роз’яснення прав, які мають сту- 
денти та їхніх обов’язків. Стосуються вони 
не лише організації процесу навчання, а й 
повсякденних умов проживання у гурто-
житку або поза ним, а також дозвілля сту- 
дентів.

Крім цього достатня увага приділена 
таким актуальним питанням, як права на 
недискримінацію, недоторканість та особи-
сту свободу.

АНОТАЦІЯ



ПРАВА 
УКРАЇНСЬКИХ 

ТА ІНОЗЕМНИХ 
 СТУДЕНТІВ



Для іноземців, котрі на 
законних підставах пе- 
ребувають на території 

України, діє так званий національний режим. Тобто, іноземні гро- 
мадяни та особи без громадянства користуються в Україні тими 
ж правами та мають ті ж обов’язки, що й громадяни України, 
окрім прав і обов’язків, якими за законодавством можуть кори- 
стуватися і які мусять виконувати лише громадяни (наприклад: 
військовий обов’язок, виборче право та ін.). (ст. 26 Конституції 
України, ст. 3 Закону України “Про статус іноземців”, ч. 2 ст. 4 За- 
кону України “Про вищу освіту”). Якщо 
студент ще не досяг повноліття, то 
він/вона отримує посилений захист, 
який мають діти.

Права дитини закріплені 
у Конвенції ООН про 
права дитини, 1989 року 
та інших нормативно- 
правових актах.

ЧИ РІВНІ 
УКРАЇНСЬКІ ТА 

ІНОЗЕМНІ 
СТУДЕНТИ

У СВОЇХ 
ПРАВАХ?



Студент – одна із соціальних ролей лю- 
дини. Тому це, в першу чергу, людина, яка 
володіє усім спектром природніх Прав Лю- 
дини, тобто тих, з якими людина народ-
жується: право на повагу до людської гід- 
ності та право на недискримінацію, право 
на життя та безпеку, на свободу від кату- 
вань та від рабства, свободу пересування 
та особисту недоторканність, право на спра- 
ведливий суд, право на приватність, свобо-
ду совісті, вираження думок, поглядів, сво- 
боду слова та мирних зібрань. 

Права людини – це завжди відносини 
між конкретною людиною та державою, а 
не людини з людиною. Натомість держава, 
в особі створених нею органів управління,  
має обов’язки щодо забезпечення прав лю- 
дини. Для студентів це означає, що в межах 
навчального процесу кожен може вимага-
ти, наприклад, безпечних умов навчання, а 
поза його межами – захисту. 

Якщо студент страждає від пере- 
слідувань або знущань інших студен- 
тів, сусідів, т. п. – це питання цивільно- 
правової, адміністративної чи навіть 
кримінальної сфери, залежно від інтен- 
сивності та небезпечності дій щодо 
студента. Але це не є сферою прав лю- 
дини. Водночас, якщо у такому випад-
ку студент або інша особа в його інте-
ресах звертається до адміністрації 
навчального закладу або правоохорон-
них органів, а заклад чи, скажімо, полі- 
ція не вживає ніяких заходів щодо роз- 
слідування ситуації, то можна впевне-
но говорити про порушення прав лю- 
дини (права на повагу до людської гід- 
ності, приватного життя, на захист 
від дискримінаціії, жорстокого повод-
ження тощо). 

ЧОМУ МИ 
ГОВОРИМО ПРО 
ПРАВА ЛЮДИНИ
У РОЗРІЗІ ПРАВ 
СТУДЕНТА? 



Ніхто не може обмежити людину в пра- 
ві на повагу до людської гідності, свободи 
від катувань та свободи від рабства. Решта 
прав  можуть бути обмежені державою за 
певних підстав  у законний спосіб. 

Права людини закріплені в таких 
міжнародних актах: Загальна Декла-
рація прав людини 1948 року, Міжна-
родні пакти 1966 року (про громадян-
ські та політичні права та про еко- 
номічні, соціальні і культурні права), 
Європейській Конвенції про захист 
прав людини та основоположних сво- 
бод 1950 р. та ін.; а також в націона- 
льному законодавстві: Конституції 
України, кримінальному процесуально-
му кодексі та ін. 

ЧИ МОЖУТЬ ВАС 
ОБМЕЖИТИ У 
ПРАВАХ ЛЮДИНИ?



Другий фундаментальний рівень, в ме- 
жах якого діють більшість прав та обов’яз-
ків студентів – право на освіту та вільний 
розвиток власної особистості. Тут, перш за 
все, говоримо про право на доступність 
освіти та на якісні освітні послуги, на ро- 
зумне врахування індивідуальних потреб 
студента під час організації навчального 
процесу, на достатні матеріально-технічні 
умови навчання, належне та справедливе 
оцінювання тощо.

Наступний рівень  соціально-економіч-
них прав передбачає право на належні 
умови проживання, створення умов, в яких 
студент зможе поєднувати роботу та нав- 
чання, якщо це не перешкоджатиме нав- 
чальному процесу, право на належне ме- 
дичне обслуговування та ін. Наявність цих 
прав гарантує лише мінімальні стандарти 

для студентів.  Це не означає, що навчаль-
ний заклад або держава повинні забезпе-
чити “лакшері” умови проживання чи ра- 
ціон харчування, в якому будуть лобстери 
або фуа-гра. Обов’язок держави, конкретні-
ше, навчального закладу, обмежується за- 
безпеченням умов, в яких людина може за- 
довольнити базові фізіологічні потреби і в 
яких не буде загрози її здоров’ю та життю: 
оптимальна температура повітря в примі-
щенні, доступ свіжого повітря, належні са- 
нітарні умови, пожежна та технологічна без- 
пека, забезпечення мінімальної приват-
ності, в тому числі й у вбиральнях (окремі 
кабінки), повага до житла студента, навіть 
якщо воно є тимчасовим – наприклад, кім- 
ната в гуртожитку.

ЯКІ ІНШІ ПРАВА
МАЄ СТУДЕНТ?



безпечні і нешкідливі умови навчання, пра- 
ці та побуту;

трудову діяльність у позанавчальний час;

безоплатне користування бібліотеками, ін- 
формаційними фондами, навчальною, нау- 
ковою та спортивною базами вищого нав- 
чального закладу;

безоплатне забезпечення інформацією для 
навчання в доступних форматах з викори-
станням технологій, що враховують обме-
ження життєдіяльності, зумовлені станом 
здоров’я (для осіб з особливими освітніми 
потребами);

користування виробничою, культурно-освіт- 
ньою, побутовою, оздоровчою базами ви- 
щого навчального закладу в порядку, пе- 
редбаченому статутом вищого навчального 
закладу;

забезпечення гуртожитком на строк нав- 
чання у порядку, встановленому законо-
давством;

участь в обговоренні та вирішенні питань 
удосконалення навчального процесу, науко- 
во-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

внесення пропозицій щодо умов і розміру 
плати за навчання;

участь у громадських об’єднаннях;

участь у діяльності органів громадського 
самоврядування вищого навчального зак- 
ладу, інститутів, факультетів, відділень, вче- 
ної ради вищого навчального закладу, ор- 
ганів студентського самоврядування;

вибір навчальних дисциплін у ме- 
жах, передбачених відповідною ос- 
вітньою програмою та робочим нав- 
чальним планом в обсязі, що стано-

вить не менш як 25% від загальної кіль- 
кості кредитів ЄКТС, передбачених для да- 
ного рівня вищої освіти. При цьому здобу-
вачі певного рівня вищої освіти мають пра- 
во вибирати навчальні дисципліни, що про- 
понуються для інших рівнів вищої освіти, 
за погодженням з керівником відповідного 
факультету чи підрозділу;

навчання одночасно за декількома освітні-
ми програмами, а також у декількох вищих 
навчальних закладах за умови отримання 
тільки однієї вищої освіти за кожним ступе- 
нем за кошти державного (місцевого) бюд- 
жету;

академічну мобільність, у тому числі міжна-
родну;

участь у формуванні індивідуального нав- 
чального плану;

захист від будь-яких форм експлуатації, 
фізичного та психічного насильства;

оскарження дій органів управління вищого 
навчального закладу та їх посадових осіб, 
педагогічних і науково-педагогічних пра- 
цівників.

Окрім загальних прав, 
основні права студен- 
тів визначені в ст. 62 
ЗУ “Про вищу освіту”, 
а обов’язки – у ст. 63 
цього Закону. 

КОЖЕН СТУДЕНТ 
МАЄ ПРАВО НА:



Коли ми говоримо про недоторканість 
житла особи, житлом так само визнається 
кімната в гуртожитку, тому, окрім осіб, які 
проживають у кімнаті, до неї ніхто не має 
права заходити, крім невідкладних випад-
ків (наприклад, під час виникнення чи за- 
грози пожежі, якщо є підстави вважати, що 
життю чи здоров’ю особи, яка знаходиться 
у кімнаті, загрожує небезпека та в інших 
подібних невідкладних випадках). Також 
правом на приватність захищається корес- 
понденція та інша інформація, яка знахо-
диться у студента, його особисті речі. 

Право на свободу та особисту недо- 
торканість передбачає, що у разі зупинен-
ня особи поліцією (на вулиці чи в будь- 
якому іншому місці), особа має такі основ-
ні права: 

знати причину зупинення; 

вимагати у поліцейського(их) наз- 
вати своє прізвище, ім’я та по бать- 
кові, звання та посаду, пред’явити 
службове посвідчення; 

не свідчити проти себе та проти 
своїх близьких; 

вимагати захисника. 

Якщо поліція зупиняє іноземця, він має 
право на те, щоб йому пояснили причини 
його зупинення зрозумілою йому мовою. 
Тож за потреби повинен бути залучений пе- 
рекладач. 

Законність перебування іноземця або 
особи без громадянства на території Укра- 
їни підтверджується посвідкою на прожи-

вання. Для підтвердження цього особа не 
зобов’язана надавати жодних інших доку- 
ментів. Проте для студентів корисно мати 
також і студентський квиток.

Як повинен поводити себе поліцейський, 
описано у Наказі МВС №326 від 28.04.2016 
року, яким затверджено ПРАВИЛА етич-
ної поведінки працівників апарату Міні- 
стерства внутрішніх справ України, тери- 
торіальних органів, закладів, установ і під- 
приємств, що належать до сфери управ-
ління МВС.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ
ПРО ПРАВО НА 

НЕДОТОРКАНІСТЬ?



Відповідно до п. 3.1.3. співробітни-
ки ОВС мають право затримувати та до- 
ставляти до органів внутрішніх справ: 

осіб, яких вони запідозрили у вчинен- 
ні кримінального правопорушення або 
замаху на його вчинення, якщо для 
цього є достатні підстави (очевидець, у 
тому числі і потерпілий, або сукупні- 
сть очевидних ознак на тілі, одязі чи мі- 
сці вказують на те, що саме ця особа 
щойно вчинила злочин), а також без- 
посередньо після вчинення криміналь-  
ного правопорушення чи під час без- 
перервного переслідування особи, яка 
підозрюється у його вчиненні;

осіб, які вчинили адміністративні пра- 
вопорушення, для складання протоко-
лу або розгляду справи за по суті, якщо 
ці питання не можуть бути вирішені на 
місці;

неповнолітніх віком до 16 років, які за- 
лишилися без опіки;

неповнолітніх, які вчинили суспільно 
небезпечні діяння і не досягли віку, з 
якого настає кримінальна відповідаль-
ність;

військовослужбовців, які вчинили діян- 
ня, що підпадають під ознаки кримі- 
нального або адміністративного пра- 
вопорушення;

осіб, які мають ознаки вираженого пси- 
хічного розладу і створюють у зв'язку з 
цим реальну небезпеку для себе і ото- 
чуючих.

Детально права та 
обов’язки співробітни- 
ків ОСВ описані в Нака- 
зі МВС України №940 
від 22.10.2012 року 

КОЛИ ВАС 
МАЮТЬ ПРАВО
ЗАТРИМАТИ? 



Причинами для фізичного та психологіч-
ного насильства, упередженого ставлення як 
до громадян України, так і до іноземних сту- 
дентів часто стає нетерпимість до етнічного 
походження людини, особливостей культури 
або релігії, історії тощо. Злочини, вчинені з та- 
ким мотивом, називають злочинами на ґрунті 
ненависті.

Проблема в тому, що мотив дуже важко 
довести, тож за можливості потрібно намага-
тися максимально зафіксувати будь-які дока- 
зи того, що злочин відбувся саме з мотивів не- 
нависті (про це можуть свідчити відповідні ви- 
гуки, переписка, малюнки, надписи або пред- 
мети, погрози, які містять згадування про по- 
ходження чи віросповідання особи тощо). 

Звісно, що про будь-які подібні дії, не- 
обхідно негайно повідомляти правоохоронні 
органи. Якщо ж такі дії вчиняють інші студен-
ти, повідомляти також адміністрацію навча- 
льного закладу, свого факультету, студентське 
самоврядування. 

ЧОМУ НЕЛЕГКО ЗАХИСТИТИ 
ВЛАСНЕ ПРАВО НА 

НЕДИСКРИМІНАЦІЮ?



Ст. 161 Кримінального кодексу України:Умисні 
дії, спрямовані на розпалювання національної, расо- 
вої чи релігійної ворожнечі та ненависті, на прини-
ження національної честі та гідності або образа 
почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними 
переконаннями, а також пряме чи непряме обме-
ження прав або встановлення прямих чи непрямих 
привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкі- 
ри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, май- 
нового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками, — караються штрафом до п'ят-
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро- 
мадян або виправними роботами на строк до двох 
років, або обмеженням волі на строк до п'яти ро- 
ків, можливо з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років. 2. Ті самі дії, поєднані з насиль-
ством, обманом чи погрозами, а також вчинені 
службовою особою, — караються виправними ро- 
ботами на строк до двох років або позбавленням 
волі на строк до п'яти років. 3. Дії, передбачені 
частинами першою або другою цієї статті, які 
були вчинені організованою групою осіб або спри-
чинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, 
караються позбавленням волі на строк від двох до 
п'яти років.



Роботодавець може прий- 
няти іноземця на роботу за 
умови наявності спеціального 
дозволу територіального ор- 
гану Державної служби зайня- 
тості. Однак, слід мати на ува- 
зі, що умовою видачі такого 
дозволу з-поміж інших є на- 
явність в іноземця диплому 
про вищу освіту одного з нав- 
чальних закладів, віднесених 
до першої сотні в одному з та- 
ких світових рейтингів:

Таймс Хайер Едьюкейшн (Times Higher Education) за 
відповідною категорією професії;

Академік Ренкінгов Волд Юніверситіз, підготовлений 
Центром університетів світового класу при Шанхайсько-
му університеті Цзяо Тун (Academic Ranking of World 
Universities by the Center for World-Class Universitiesat 
Shanghai Jiao Tong University);

Кью Ес Волд Юніверситі Ренкінгз бай Фекелті (QS 
World University Rankings by Faculty);

Вебометрікс Ренкінгов Волд Юніверситіз (Webometrics 
Ranking of World Universities).

(Постанова КМУвід 27 травня 2013 р. 
№ 437 “Питання видачі, продовження 
дії та анулювання дозволу на застосу-
вання праці іноземців і осіб без грома-
дянства”)

ЯКІ ПРАВА НЕОБХІДНО ЗНАТИ, 
ЩОБ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЬ

 ІНОЗЕМЦЯМ В УКРАЇНІ



ОБОВ’ЯЗКИ 
УКРАЇНСЬКИХ 

ТА ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ 



Держава гарантує дотримання прав люди- 
ни, не накладаючи при цьому на громадян 
жодних обов’язків. Але щодо усіх інших 
прав, студенти все ж мають конкретні обов’я- 
зки, які повинні виконувати. Для того, щоб 
отримати диплом будь-якого освітнього рі- 
вня, студентові слід виконати вимоги нав- 
чального плану та успішно пройти атеста-
цію, щоб проживати в гуртожитку, студент 
має зарєеструвати своє тимчасове місце  
проживання та дотри-
муватися правил про- 
живання в гуртожитку, 
затверджених вищим 
навчальним закладом. 
Для іноземних студен- 
тів також важливо ви- 
конувати вимоги, по- 
в’язані із законністю 
їхнього перебування 
на території України, 
вчасно оформити пос- 
відку на проживання 
(постійне або тимчасо- 
ве), продовжувати її 
дію тощо.

Відповідно до ст. 48 ЗУ 
“Про вищу освіту”, мо- 
вою викладання у ви- 
щих навчальних закла-
дах є державна мова – 
тобто українська. Ви- 
кладати іншою мовою 
є правом, а не обов’яз-
ком ВНЗ. Це означає, 
що іноземний студент, 

який бажає навчатися в українському нав- 
чальному закладі, повинен володіти україн-
ською мовою на достатньому рівні. 

Однак, якщо університет або інший нав- 
чальний заклад впроваджує програму нав- 
чання іноземною мовою, в тому числі між- 
народною, рівень викладання такою мовою 
повинен відповідати вимогам стандартів 
якості вищої освіти. Це означає, що викла-
дачі такої освітньої програми повинні во- 
лодіти заявленою мовою на достатньому 
рівні, навчальні та методичні матеріали та- 
кож повинні бути якісними. В іншому випад-
ку студент має право вимагати компенсації 
за неякісні послуги з навчання.

Механізм оформлення, виготовлен- 
ня і видачі посвідки на постійне прожи-
вання та посвідки на тимчасове про- 
живання визначений Постановою Ка- 
бінету Міністрів України №251 від 
28.03.2001 року “Про затвердження По- 
рядку оформлення, виготовлення і ви- 
дачі посвідки на постійне проживання 
та посвідки на тимчасове проживання 
і технічного опису їх бланків”. Радимо 
ознайомитись із постановою та звер- 
нути увагу на зміни до Постанови від 
26 грудня 2002 року (№1983). Деталь-
ний опис процедури отримання та про- 
довження дії посвідки також містить 
Наказ МВС №681 від 15.07.2013 року 
“Про затвердження Тимчасового поряд- 
ку розгляду заяв для оформлення пос- 
відки на постійне проживання та пос- 
відки на тимчасове проживання”.



дотримуватися вимог законодав-
ства, статуту та правил внутрішньо- 
го розпорядку вищого навчально-
го закладу;

виконувати вимоги з охорони пра- 
ці, техніки безпеки, виробничої са- 
нітарії, протипожежної безпеки, пе- 
редбачені відповідними правила-
ми та інструкціями;

виконувати вимоги освітньої (нау- 
кової) програми.

Первинна реєстрація іноземців та осіб 
без громадянства, які в'їжджають в Україну, 
здійснюється в пунктах пропуску через дер- 
жавний кордон України органами охорони 
державного кордону. 

Упродовж 10 днів після прибуття до міс- 
ця свого тимчасового проживання особа 
повинна зареєструвати його в органах Дер- 
жавної міграційної служби, надавши відпо- 
відні документи. Серед таких документів 
важливо подати підтвердження права на 
проживання у житлі. Таке право можна під- 
твердити наступними документами: ордер, 
свідоцтво про право власності, договір най- 
му (піднайму, оренди) або інші документи. У 
разі відсутності зазначених документів реє- 
страція здійснюється за згодою власника 
чи співвласників житла, наймача та членів 
його сім’ї на реєстрацію місця проживання. 
У разі реєстрації місця проживання у центрі 
договір оренди житлового приміщення може 
бути засвідчено адміністратором центру.

У випадку зміни місця проживання та 
зняття з реєстрації зареєструвати нове 
місце проживання слід у 30-денний термін. 
Якщо особа проживає в двох або більше 
місцях, вона має право зареєструвати лише 
одне з них і саме за цією адресою здійс-
нюватиметься листування, надсилатиметь-
ся офіційна кореспонденція. Відомості про 
реєстрацію/зняття з реєстрації вносяться 
до посвідки на проживання. 

Посвідка на тимчасове проживання в 
Україні дійсна для студентів на період нав- 
чання, який визначається наказом навчаль-
ного закладу про встановлення періодів 
навчання для іноземних студентів. (Абзац 
третій пункту 10  Постанови КМУ №251 
від 28.03.2012 року) 

Іноземці повинні дотримуватися вимог 
законодавства України нарівні із громадя-
нами України 

Окрім того, студент має такі обов'язки: 

ЯКІ ОБОВ’ЯЗКИ ЩОДО 
РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
МАЮТЬ ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ?



ЗАГАЛЬНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
СТУДЕНТАМ



Будьте обізнані щодо своїх прав 
та обов’язків, не бійтеся захищати 
перші та уважно дотримуйтеся 
других.

Уважно ознайомтеся та постарай-
теся зрозуміти, як мінімум, такі до- 
кументи: ЗУ “Про вищу освіту”, Ста- 
тут свого навчального закладу, 
Правила внутрішнього трудового 
розпорядку, Положення про навчаль- 
ний процес, Положення про прожи-
вання в гуртожитках, документи, 
які стосуються студентського са- 
моврядування, а також організації 
внутрішньої системи оцінювання 
якості освіти. 

Якщо Ви страждаєте від відвертих або 
очевидних принижень з боку інших студен- 
тів, викладачів чи співробітників універси-
тету, постарайтеся, найперше, зафіксувати 
такі випадки будь-яким чином (на диктофон, 
відео тощо). Після цього зверніться до адмі- 
ністрації свого факультету/університету/ор- 
ганів студентського самоврядування/управ- 
ління освіти/поліції – залежно від характеру 
правопорушень. Звісно, звертатися краще 
в письмовій формі, при цьому, якщо подає-
те скаргу (заяву) через канцелярію закладу 
або установи, краще підготувати її у двох 
примірниках, на одному з яких особа, яка 
реєструє Ваше звернення, ставить вхідний 
номер та власний підпис про прийняття до- 
кумента і цей примірник лишається у Вас; 
також можна надіслати звернення в одно- 
му примірнику поштою рекомендованим 
листом (можна також з повідомленням про 
вручення). Відповідь Вам повинні надісла-
ти/надати у спосіб, який також слід зазна-
чити у зверненні, не пізніше 30-ти днів (ст. 
20 ЗУ “Про звернення громадян”). Також, 
якщо,  скажімо, Ви хочете дізнатися про те, 
яким чином витрачаються кошти на оздо- 
ровлення студентів, Ви можете звернутися 
із інформаційним запитом відповідно до 
ЗУ “Про доступ до публічної інформації”, 
відповідь повинна бути надана не пізніше 
5-ти робочих днів з дня отримання запиту. 

Якщо у Вас виникають питання щодо 
освітнього процесу, методів викладання та 
оцінювання тощо, також не соромтеся звер- 
татися до органів студентського самовря-
дування та адміністрації свого факультету 
чи університету або іншого навчального 
закладу. 

 

Якщо якісь положення Вам не зрозу- 
мілі, зверніться за роз’ясненнями до спів- 
робітників університету (в деканаті, у сту- 
дентському відділі кадрів, до юриста; в ба- 
гатьох вишах, де навчають майбутніх юрис- 
тів, діють юридичні клініки, в яких можна 
отримати безоплатну правову консульта-
цію; також в багатьох містах діють центри з 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги). 

Якщо Ви навчаєтеся на контракт-
ній формі – УВАЖНО читайте умови 
свого контракту, особливо частину про 
розмір та порядок оплати вартості 
навчання, перелік послуг, які включені 
в цю вартість. Подбайте про те, щоб 
у Вас обов'язково був примірник кон- 
тракту. Він має бути у студентсько-
му відділі кадрів або в бухгалетрії. 



Перш ніж приїздити до іноземної країни з 
метою навчання, уважно та детально оз- 
найомтеся із правилами в’їзду, реєстрації, 
перебування та виїзду із цієї країни.

Вивчіть державу мову країни на рівні до- 
статньому для вільного розуміння. Це дасть 
Вам змогу самостійно ознайомлюватися із 
необхідними документами, включаючи за- 
конодавство. 

Майте у швидкому доступі контакти кон- 
сульства своєї держави, а також контакти 
центрів безоплатної правової допомоги в 
Україні за місцем знаходження Вашого нав- 
чального закладу. Ще краще, якщо Ви ма- 
тимете надійного юриста або адвоката, з 
яким зможете проконсультуватися в будь- 
який момент. 

Дізнайтеся та збережіть контакти екстрен-
ного реагування: 

 поліції (102), 
 швидкої медичної допомоги (103), 
 пожежної служби (101)

Дізнайтеся, чи діє у закладі Вашого навчан-
ня міжнародний відділ (у більшості універ-
ситетів він є) та чи є в ньому особа, відпо- 
відальна за роботу з іноземними студента-
ми. Обов’язково збережіть контакти співро- 
бітників цього відділу. 

Познайомтеся з лідерами студентського 
самоврядування та дізнайтеся від них про 
повноваження та особливості студентсько-
го самоврядування конкретно у Вашому 
навчальному закладі. Розпитайте у них про 
місцевість, в якій Ви навчатиметеся та бу- 
дете жити, про місцеві звичаї, ціни на най- 
більш популярні послуги (таксі, залізнич-
ний та автобусний транспорт). 

Завжди майте при собі посвідку на прожи-
вання. 

ДОДАТКОВІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: 



ІНФОРМАЦІЯ
ПРО КОМАНДУ





Український поет, громадський діяч та 
культурний іноватор, засновник ГО “Моло- 
діжна організація “СТАН”. Фахівець із роз- 
будови міжкультурного діалогу в Україні. 
Організатор мистецьких акцій прямої дії та 
кампаній на захист суспільних інтересів. 
Пропагандист культурного розмаїття і по- 
ваги до прав людини. Тривалий час Яро- 
слав працював над демократизацією куль- 
турної політики на Донбасі. У березні 2014 
року в зв'язку з його професійною діяльні-
стю, Ярослав був змушений покинути Лу- 
ганськ та розпочати громадську діяльність 
у Івано-Франківську. З 2015 року Ярослав 
Мінкін координує освітні, культурні та дос- 
лідницькі ініціативи, створює віртуальний 
музей соціокультурних рухів Луганська по- 
чатку XXI століття, працює в якості неза- 
лежного експерта та тренера з неформаль-
ної освіти.

Ярослав Мінкін Ксенія Янко

Редакторка та ілюстраторка посібника. 
Медіа-представниця ГО “Молодіжна органі- 
зація “СТАН”. Позаштатна журналістка газе- 
ти “Високий замок”(Львів).  Авторка графіч-
них новел у коміксовому журналі “Левчик” 
(Львів). Учасниця конференції освітньої кон- 
ференції з digital media та інтернет-журна- 
лістики Online Media Guru (Київ). Працю- 
вала в інтернет-ресурсі “Фотографії старого 
Львова”. До 2015 року позаштатна журна- 
лістка газети “Край” та “Вісті” (Полтава).  



Андрій Волик  Марія Цип'ящук 

Ольга Олейніченко

Громадська активістка, правозахисни-
ця, проектна менеджерка ГО “Молодіжна 
організація СТАН”, засновниця і голова ГО 
"EL&OL" for international students in UA", 
викладачка англійської мови. У 2012 році 
відкрила у своєму рідному міст Ясинуватій  
навчальний центр "English Club “ABC” для 
дітей та дорослих, де згодом почала нав- 
чати українських та іноземних стуентів у 
змішаних групах. Так само у Ясинуватій роз- 
почала проводити дружні турніри “Футбол 
проти расизму”. Після початку війни на 
Донбасі, у серпні 2014 року Ольга переїха-
ла до Івано-Франківська та приєдналась 
до Молодіжної організації “СТАН”. У ново- 
му місті активістка продовжила організо-
вувати футбольні турніри з метою привер-
нути увагу до проблеми расизму в Україні. 
У 2016 році вона стала регіональною коор- 
динаторкою European Action Week Against 
Racism в Івано-Франківську.

Експертка з Прав Людини та прав сту- 
дентів в Україні. Координаторка та юристка 
громадської приймальні Української Гель- 
сінської спілки з прав людини в Рівному, ви- 
кладачка Інституту права Національного уні- 
верситету “Острозька академія”. Керує юри- 
дичною клінікою “Pro bono” НУОА. Членки-
ня Правління ГО “Асоціація юридичних клі- 
нік України”.  Упродовж кількох років є мо- 
дераторкою Рівненського Docu/Клубу Між- 
народного кінофестивалю документально-
го кіно про права людини Docudays UA “Пра- 
ва людини крізь об’єктив”. У період з 2009 
по 2013 рік була національною тренеркою 
Європейської Асоціації студентів права Ук- 
раїна (ELSA-Ukraine). У 2016 стала регіона- 
льною координаторкою мандрівної вистав- 
ки “Кожен має право знати свої права”. 
Близько десяти років розробляє та прово-
дить тренінги правової тематики. 

Співавтор посібника. Медіаменеджер 
ГО “Молодіжна організація “СТАН”. Влас- 
ний кореспондент “Західної інформацій-
ної корпорації”  (ZIK) в Івано-Франківську. 
Працював на різних посадах від репорте-
ра до випускового редактора: в телерадіо-
компанії “Вежа”, інформаційній агенції ZIK 
(Львів), у газетах “Аргумент”, “Пост-поступ”, 
на радіостанції “Radio 4U”. Брав участь у 
програмі Євросоюзу «Права жінок і дітей 
в Україні». Є автором низки статей присвя-
чених правам дітей, зокрема правам, що 
мають вихованці інтернатних закладів.



Тереза Бороденчик Кайл Логан  

Менеджер проекту. Бакалавр мистецтв 
у сфері міжнародних відносин Ґаучер-ко-
леджу в Балтіморі (штат Меріленд, США), 
магістр в галузі державного управління 
Інституту міжнародних досліджень в Мон- 
тереї (штат Каліфорнія, США). Проживав у 
Німеччині та Грузії. Доброволець Корпусу 
Миру в ГО “Молодіжна організація “СТАН”.

Перекладачка. Громадська активістка. 
Співзасновниця громадського ресторану 
“Urban Space 100”, прибуток якого спрямо-
вується винятково на реалізацію некомер-
ційних проектів з розвитку Івано-Франків- 
ська. Співавторка та координаторка проек-
ту “Молодіжної організації “СТАН” «Моло- 
діжна лабораторія соціального підприєм-
ництва та громадянської відповідальності 
«Ухоробрене юнацтво / Encouraged young- 
sters». Проживала у США. Реалізувала 
проект з покращення умов у притулку для 
бездомних собак в Івано-Франківську за 
підтримки Британської ради. Провела ін- 
формаційно-рекламну кампанію, що мала 
на меті заохотити людей брати тварин з 
притулку.



Фінансування цього проекту

Корпус Миру

Посол Стівенс

Цей посібник створено в рамках про- 
екту “Івано-Франківська меморіальна між- 
культурна лабораторія посла Стівенса”. 
Проект реалізовують ГО “Молодіжна орга- 
нізація “СТАН” спільно з ГО “EL & OL”, що 
підтримує іноземних студентів в Україні, 
коштом гранту Корпусу Миру (Peace Corps) 
та Меморіального фонду посла Дж. Крісто-
фера Стівенса.

Корпус миру – незалежне урядове агент- 
ство Сполучених Штатів, засноване у 1961 
президентом Джоном Кеннеді з метою спри- 
яти становленню миру і дружби у світі, за- 
безпечити можливість громадянам і грома-
дянкам США,  які є добровольцями Корпусу 
Миру надавати кваліфіковану допомогу тим, 
хто цього потребує, живучи та працюючи 
се-ред громадян інших країн. Понад 3000 
волонтерів Корпусу миру служили в Україні 
від 1992 року і більше 200 служать зараз. 
Сьогодні Корпус миру допомагає українцям 
у трьох секторах: вивчення англійської за 
програмою Іноземна мова (TEFL), розвиток 
молоді, розвиток спільнот.

Крістофер Дж. Стівенс був випускником 
Каліфорнійського університету в Берклі. 
Опісля випуску став волонтером Корпусу 
миру та почав викладати англійську мову 
як іноземну в Марокко. Після служби у Кор- 
пусі миру Стівенс отримав звання доктора 
юридичних наук  від  Каліфорнійського уні- 
верситету, Хейстингського юридичного ко- 
леджу в Сан-Франциско а пізніше магістра  
від Національного військового коледжу у 
Вашингтоні. У 1991 він приєднався до Аме- 
риканського представництва закордонних 
справ, де займав різні дипломатичні поса- 
ди на Середньому Сході та у Вашингтоні. 
Стівенс був призначений послом Сполуче-
них штатів у Ліберії в червні 2012. Того ж 
року, 11 вересня, посол загинув під час 
воєнної атаки в Американському консуль-
стві в Бенгазі, у Лівії. Після загибелі Стівен-
са його сім’я разом із ширшим колом рід- 
них та друзів засновували різноманітні 
фонди з метою зміцнення зв’язків між аме- 
риканцями та людьми у світі. Серед цих 
фондів Меморіальний фонд посла Дж. Крі- 
стофера Стівенса, створений задля під- 
тримки волонтерів Корпусу миру і спільнот, 
у яких вони працюють.
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