
Центр по роботі з іноземними студентами 

Основні задачі та функції: 

Метою діяльності Центру є організація роботи щодо участі Академії в міжнародних програмах 

у галузі науки і освіти з організації фахової підготовки іноземних громадян. 

На Центр покладаються такі завдання: 

Регулярне ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань підготовки іноземних 

громадян; 

Моніторинг зарубіжного досвіду розвитку освіти і науки; 

Встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав та з 

дипломатичними представництвами України в інших державах; 

Залучення іноземних громадян до навчання на підготовчому відділенні, у бакалавраті, 

магістратурі та аспірантурі. Збільшення кількості іноземних студентів, які навчатимуться в академії; 

Підготовку разом з іншими підрозділами академії іноземних громадян за акредитованими 

напрямами, спеціальностями та підготовку іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти 

України, а також підготовку наукових кадрів для іноземних держав; 

Підготовку рекламних проспектів, презентацій для іноземних громадян; 

Використання можливостей Центру для реклами освітньої діяльності Академії за кордоном; 

Оформлення запрошень на навчання іноземним громадянам, формування електронного 

пакета документів кандидатів в системі «Електронний журнал» Державного підприємства 

«Український державний центр міжнародної освіти» МОН України, організація візової підтримки 

запрошень; 

Співпраця з компаніями-агентами по набору іноземних громадян на навчання; 

Оформлення договорів з фірмами по набору іноземних студентів, профорієнтаційна робота 

і взаємодія з ними; 

Регулярне ознайомлення іноземних громадян з нормативно-правовою базою з питань 

перебування іноземних громадян на території України; 

Паспортно-візова робота з іноземними громадянами, контроль за своєчасною реєстрацією 

іноземних громадян згідно чинного законодавства; 

Ведення контингенту іноземних громадян та надання відповіді на запити в різні інстанції; 

Ведення контингенту іноземних громадян в системі «Електронний журнал» Державного 

підприємства «Український державний центр міжнародної освіти» МОН України; 

Проведення профорієнтаційної роботи серед іноземних громадян, які навчаються на 

підготовчому відділенні; 

Прийом та поселення іноземних громадян, які прибули на навчання до Академії; 

Оформлення особистих справ іноземних громадян, перевірка документів згідно переліку, які 

надають іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до академії згідно чинного законодавства; 

Взаємодія з приймальною комісією з питань вступу іноземних громадян; 

Організація діловодства. Оформлення документів, які супроводжують навчання іноземних 

громадян; 

Розробка та здійснення заходів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу; 



Спільно з іншими підрозділами Академії здійснювати контроль за академічною успішністю 

іноземних громадян, за виконанням ними навчальних планів, результатами проходження практики, 

ліквідацією академічних заборгованостей, попередження про відрахування за пропуски занять та 

академічні заборгованості відповідно даних деканату, проведення роботи з поновлення навчання 

або переведення до іншого закладу освіти іноземців тощо; 

Спільно з відповідними підрозділами Академії здійснювати контроль за своєчасним 

внесенням оплати за навчання; 

Взаємодія з Навчально-виробничим відділом з питань проходження іноземними студентами 

навчальної, виробничої, магістерської та переддипломної практик; 

Взаємодія з навчальним відділом з питань видачі дипломів і академічних довідок; 

Легалізацію дипломів бакалаврів, магістрів, видача архівних довідок; 

Забезпечення іноземцям організаційної підтримки при здійсненні процедури нострифікації 

закордонних документів про освіту;  

Інформування та консультування іноземних студентів, сприяння в організації виховної 

роботи на факультетах і в гуртожитку, соціалізації іноземних громадян; 

Взаємодія з комендантом гуртожитку №9 з питань проживання та порушень іноземних 

студентів. Направлення ректору подання про накладення стягнень з іноземних громадян, які 

порушують правила проживання в гуртожитку; 

Взаємодія з правоохоронними та адміністративними органами при порушенні правопорядку 

іноземними громадянами. 

 


