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ВІЗОВИЙ ЦЕНТР TLSCONTACT - УКРАЇНА 
 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 СТУДЕНТСЬКА ВІЗА (ТИП D, ПЕРЕБУВАННЯ БІЛЬШЕ НІЖ 90 ДНІВ) 

Ви хочете поїхати до Швейцарії на навчання і залишитися там більше ніж на 90 днів. 

 

 Визначення студентської візи 

Будь ласка, зверніть увагу, що залежно від тривалості навчання заповнюється один з нижченаведених 
формулярів і надаються відповідні документи:  

Для навчання в школі або вищому навчальному закладі терміном понад 90 днів (3 місяці), наприклад, 
навчання у професійній школі готельного бізнесу, приватному або державному університеті і т.п., Вам 
необхідно подавати документи на отримання національної візи (тип D). Для цього, будь ласка, 
ознайомтесь з інформацією, що зазначена на цій сторінці.  

Для навчання в школі або вищому навчальному закладі терміном до 90 днів (3 місяці), наприклад, літні або 
мовні курси під час шкільних канікул і т.п., Вам необхідно подавати документи на отримання шенгенської 
візи (тип С). У цьому випадку, Вам необхідно надати документи, що зазначені в розділі "Туристична віза", 
а також подати оригінал (копія може бути прийняти лише у випадку пізнього зарахування) 
підтвердження від навчального закладу, що студент/учень зарахований на навчання, з підтвердженням 
повної або часткової оплати за навчання. 

 

Перелік необхідних документів 

☐ Три заяви на видачу національної візи типу D на кожну особу, старанно заповнені німецькою, 

французькою, італійською або англійською мовою та власноручно підписана 

 Візові заяви неповнолітніх заявників (віком до 18 років) повинні бути підписані одним з батьків або 

законним опікуном. 

☐ Чотири актуальні фотокартки паспортного формату (три фотокартки повинні бути приклеєні до 

візових заяв, одна прикріплена до однієї із цих заяв)  

 Будь ласка, зауважте: з вимогами до фотокарток Ви можете ознайомитись в розділі «Візові 

формуляри / Вимоги до фотокартки» на веб-сторінці Посольства. 

☐ Дійсний закордонний паспорт 

 Паспорт повинен бути дійсний, щонайменше, протягом 3 місяців після запланованого повернення 

з Шенгенської зони та містити принаймні 2 чисті сторінки; 

 Дата видачі не повинна перевищувати 10 років. 

☐ Копія першої сторінки закордонного паспорту (сторінка з особистими даними та фотокарткою). 
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☐ Національний паспорт 

 Заявник повинен надати оригінал та копію свого національного паспорту. 

☐ Для дітей (віком до 18 років) 

 Нотаріально завірений дозвіл на виїзд для дітей, що подорожують без батьків, або у супроводі 

одного із батьків; 

 Дозвіл на виїзд дитини повинен бути завірений нотаріально та наданий в оригіналі, з ксерокопією; 

 Якщо дитина проживає лише з одним опікуном, необхідно надавати свідоцтво про народження 

дитини, рішення суду про одноосібну опіку, свідоцтво про смерть або інші документи; 

 Дозвіл на виїзд дитини та інші документи повинні бути перекладені на німецьку, французьку, 

італійську або англійську мову. 

☐ Автобіографія (CV) 

☐ Мотиваційний лист (вказати причини необхідності отримання освіти в Швейцарії, його 

переваги для Вашого професійного майбутнього і т.п.) 

☐ Підтвердження від навчального закладу, що студент/учень зарахований до навчання 

(оригінал та копія) 

☐ Підтвердження оплати навчання та супутніх витрат (оригінал та копія) 

☐ Підтвердження платоспроможності 

Всі заявники повинні документально підтвердити, що у них є достатньо коштів для покриття витрат 
під час перебування у Швейцарії. Приклади підтвердження платоспроможності: підтвердження 
здійснення передплати до навчального закладу, виписка з банківського рахунку з транзакціями за останні 
3 місяці (оригінал або копія з печаткою банку), довідка із банку з інформацією про доступну суму на рахунку 
заявника (оригінал та копія). Якщо батьки або третя особа виступають спонсорами: аналогічні 
документи, а також надається спонсорська заява (завірена нотаріально), з підтвердження покриття 
витрат (оригінал та копія). Усі документи українською або російською мовою, що підтверджують 
платоспроможність заявника, повинні бути перекладені на німецьку, французьку, італійську або 
англійську мову.  

☐ Усі наявні дипломи, атестати та план навчання, перекладені на німецьку, французьку, 

італійську або англійську мову 

☐ Письмове зобов’язання залишити територію Швейцарії після закінчення навчання, написане 

(можна від руки) німецькою, французькою, італійською або англійською мовою (в 2 

екземплярах)  

  

Важлива інформація 

 Копії документів для Посольства: з кожного документа, що подається, необхідно зробити по 

одній ксерокопії для Посольства (з лицьової та зворотної сторони) та подати їх разом з 

оригінальним пакетом документів, який буде перенаправлений до Міграційної Служби Швейцарії; 
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 Мовний тест: для визначення рівня володіння іноземними мовами, Посольство може провести 

мовний тест; 

 Легалізація дипломів: вимоги можуть відрізнятися залежно від відділу з питань міграції. Для 

уникнення можливих проблем Посольство радить отримати інформацію в швейцарському 

навчальному закладі, яка саме легалізація вимагається ( легалізація українським навчальним 

закладом та/або українським нотаріусом, та/ або апостилем). Важлива інформація: Посольство 

в жодному випадку не може легалізувати українські дипломи (Україна підписала Гаагську 

конвенцію, таким чином, інша інформація, що надається швейцарськими навчальними закладами, 

не є коректною); 

 Переклади документів: Посольство радить отримати інформацію в швейцарському навчальному 

закладі, на яку мову робити переклад документів (деякі відділи з питань міграції наполягають на 

тому, щоб документи було перекладено на офіційну мову відповідного кантону); 

 Заплановане місце проживання у Швейцарії: заява передається до управління з питань міграції 

відповідного кантону Швейцарії, де проживатиме заявник. Якщо навчальний заклад/ університет 

знаходиться в іншому кантоні, ніж місце проживання, тоді це має бути чітко зазначено в заяві; 

 Заява на видачу дозволу на перебування: заявник/ заявниця мусить пересвідчитися в тому, що 

навчальний заклад/ університет або гарант паралельно до подачі заяви до Посольства також 

подав до кантонального управління з питань міграції заяву про надання дозволу на перебування; 

 Терміни розгляду документів: термін розгляду (з моменту подання візової заяви та до моменту 

прийняття міграційною службою відповідного кантону рішення щодо видачі студентської візи та 

повідомлення про це навчальний заклад або контактну особу в Швейцарії) триває зазвичай від 8 

до 12 тижнів. Важлива інформація: цей термін розгляду не є обов’язковим. Залежно від обставин, 

термін розгляду запиту кантональними органами може тривати довше. За точною інформацією 

щодо терміну розгляду запиту звертайтесь, будь ласка, безпосередньо до відповідного 

кантонального органу; 

 Подальші дії заявника: заявник повинен самостійно здійснювати усі подальші дії, пов’язані з його 

візовою заявою та зв’язуватися з міграційною службою відповідного кантону або з Посольством 

(в залежності від того, де знаходиться візова заява) для перевірки стану запиту. Для будь-якої 

кореспонденції, будь ласка, вказуйте прізвище, ім'я та дату народження кожного заявника.  

 

Посольство Швейцарії залишає за собою право: 

 Вимагати подальші додаткові документи 


