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полохtЕI{ня

про кооРдинацiЮ роботи структурних
пiдроздiлiв
з iноземними здобувачами вищоТ
освir.и
киiвського нацiональIlоfо
унiьерсите],у iMeHi Тараса Шевченка

1. Загальнi положення
1.1. Положення про координацiю
роботи структурних пiдроздiлiв з
iноземними здобуuu"u,Й випlоi освiт,и
Киiuсrпого нацiоtrrrrпо.о
унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка (;ra-Tri ГIоложення)
визначас IIорядок та €Lлгоритм
взаемодiТ мiж факулы,етами/навчально-нuупо""r"
iнс,гитутами, ltiдготовчим
вiддiленням для iноземних громадян,
бухгалтерiсю та in'u"* структурних
пiдроздiлiВ КиТвськогО нацiонаЛы{огО
унiверситетУ iMeHi Т.араса III9з.{9ц,.з
(далi - Унiверситет)
у роботi з iноземними ,добу"u"ur" ВищоТ освiти (далi
iноземнi студенти).
-

1.2.

Положення розроблено вiдповiдно
до законiв УкраТни <Про ocBiTy>>,
ППРО ВИЩУ ocBiTY>>, uПРО ПРавовий
статус iноземцiв та осiб без громадянствu,),
КПРО ЗаКОРДОННИХ
УКРаТrrЦiВ>>, <IIро бiженцiв,га осiб, якi по.гребують
дода'ковоI.о
або тимчасового захисту); пос,гаI{оВ
КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни J\9729 вiд
12 вересНя 201 8
рокУ <Пи,гання здобу,гтя вищоi освi.ги деякими категорiями
осiб>, J\b 684 вiд 11 вересня 2оi^З
<Деякi питання набору для навчання
iноземцiв та осiб без громадянства)), рокУ
м l187 вiд 30 грудня 2015року (в редакцiТ
М З65 ВiД 24 беРеЗНЯ 2o2l Р.) <Лiцензiйнi
вимоги провадження ocBiTHboT
дiяльностi>; наказу MiHicTepcTB.a ос.вiти i науки
УкраТни
20lЗ рокУ <tеякi питаннЯ органiзацiТ HaOo|i,u'uu""u,rня -тю rs+ i вiд 0l листопада
(стажування) iноземцiв
та осiб без громадянства>; Статуту
YHiBep."r.ry, Ilоложення про пiдготовче
ВiДДiЛеННЯ ДЛЯ iНОЗеМНИХ Громадян
вiд 02 липня 2O2l року,
ухв€Lли вченот ради
Унiверситету <Про досвiд навчання iноземних
студентiв на факульте Taxly
НаВЧаJIЬНО-НаУКОВИХ iНСТИТУТаХ
КиТвського пацiопал"rо.о-уп;Й;;;;;;"r.",
Тараса IIIевченка> вiд 0l лиЪтопада
202l року.

1.3. Органiзацiйну роботу iз провадження ocBiTHboТ
дiяльностi з пiдготовки
iноземцiв та осiб без громадянства на
рiвнях вищоi, фаховот передвищоi та
ПРОфеСiЙНОi (ПРОфеСiйНО-Технiчноi) освiти здiйснrое пiдготовче вiддiлення
для
iНОЗеМНИХ ГРОМаДЯН Унiверситету (далi пiдготовче вiддiлення), на яке
покладено виконання таких функцiй:
о надання
iнформацiйних,
методичних, консультативних та
органiзацiйних послуг;

о оформлення запрошень

О

на навчання;

ОРГаНiЗаЦiЙНа РОбОТа ЩОДо оформлення посвiдки на тимчасове
ПРОЖИВаННЯ, РеССТРаЦiТ МiСЦЯ ПРОЖивання i перебування iноземцiв та
осiб без
громадянства в YKpaTHi та в закладi освiти на законних пiдставах.
Функцii щодо з€шучення iноземних студентiв до навчання в Унiверситетi
та забезпечення процедури вступу, зарахування, визнання документiв про
попередню ocBiTy, документування посвiдкою на тимчасове проживання з метою
навчання покладенi на пiдроздiл пiдготовчого вiддiлення
- Офiс по роботi з
iноземними студентами (даrri - Офiс), який функцiону€ за принципом (€диного

BiKHa>.

1.4. Згiдно

з

функцiональними обов'язками про€ктИ наказiв про
зарахування, вiдрахування, поновлення/переведення iноземних студентiв вiзус
завiдувач пiдготовчого вiддiлення.
Порялок прийому iноземних здобувачiв освiти.
2.I. Прийом iноземцiв та осiб без громадянства для здобуття вищоТ освiти
в Унiверситетi за кошти фiзичних (юридичних) осiб:
2.I.1, Приймальна комiсiя пiдготовчого вiддiлення забезпечуе вступ
iноземних здобувачiв вищоI освiти вiдповiдно до
умов, передбачених Правилами
прийому до Унiверситету
2.

:

2.1.2. Органiзацiйна робота щодо прийому документiв, органiзацiя

вступних випробувань, ре€страцiя в С!ЕБо, формування наказiв, забЬзпечення
ix пiдписаНня, уклаДання договорiв про надання ocBiTHix послуг та про оплату
ocBiTHix послуг, формування особових справ iноземних студентi. ,.u пЁр"дача iх
копiЙ на факуЛьтети/В навчаJIьНо-науковi iнституr,и здi йснюеться Офiсом.
2.1.3. НакаЗ прО зарахування формус Офiс й направляе на вiзування
завiдувачу пiдготовчого вiддiлення, вiдповiдальному секретарю Приймальнот
KoMiciT Унiверситету, проректору з науково-педагогiчноТ -роботи. TepMiH
вiзуваннЯ про€ктУ наказУ про зараХуваннЯ становиТь не бiлЬше 10
робочих днiв.
завiзований наказ подасться на пiдпис ректору.
2.1.4. Вiдповiдно до пункту l7 наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
Jъ 154l вiд 01 . 1 l .20lЗ (у редакцii наказу MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд
11.12.2015 Ns |212) Офiс готус наказ про встановлення TepMiHiB навчання
iноземного здобувача вищоi освiти. Цей наказ вiзуе завiдувач пiдготовчого
вiддiлення, проректор з науково-педагогiчнот роботи. Завiзований наказ
пода€ться на пiдпис ректору. Офiс передае цей наказ до територiальних органiв

чи

пiдроздiлiв !ержавнот мiграцiйноi служби

законодавством УкраТни.

у строк, передбачений
На пiдставi цього наказу fiержавною мiграчiйною
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службою визначасться строк дiТ посвiдки на тимчасове
проживання в УкраIнi з
метою навчання.
2.2. Прийом iноземцiв та осiб без громадянства для здобуття Вищот
освiти
до Унiверситету на навчання за рахунок коштiв державного бюджеry:
2,2.|. MiHicTepcTBo освiти i науки УкраIни встановлюс квоти як частину
обсягу бюджетних мiсць, що використовуються для прийому вступникiв
з числа:
- iноземцiв, якi прибувають на навчання вiдповiдно до мiжнародних
договорiв Украiни;

-

закордонних украiнцiв, статус

яких засвiдчений посвiдченням
закордонного украiнця, i якi не проживають llостiйно в YKpaTHi.
2,2,2. Процедуру зарахування здiйснюе факультеi/навчально-науковий
lнститут та переда€ копiю справи до Офiсу для здiйснення процедури
tнформування Щержавноi мiграцiйнот служби Украiни,
ре€страцii та
""rru"n,
документiв про попередню ocBiTy.
2.3. ПонОвлення/ПереведеНня здiйсНюе пiдгОтовче вiддiленНя, а саме Офiс
шляхом прийому документiв, пiдготовки подання iз запитом попереднього
розгляду наданоi академiчноТ довiдки (копiТ залiковоТ книжки) та на пiдставi
рiшення ПриймальноТ KoMiciT Унiверситету (витягу з протоколу засiдання
ПриймальноТ KoMiciT Унiверситету). У
разi позитивного рiшення ПриймальноI
koMicii Унiверситету, Офiс готу€ про€кт наказу про зарахування за процедурою
поновлення/переведення, вносить його в СflЕБО та забезпечус riдписання i
ре€страцiю наказу. Наказ вiзус завiдувач пiдготовчого вiддiлення, головний
бухгалтер, начаJIьник юридичного вiддiлу,
декан/директор
iнституту,
факультету/навчально-наукового
директор Навчально-методичного
центру органiзацiТ освiтнього процесу. Завiзований наказ пода€ться на пiдпис
проректору з науково-педагогiчноТ роботи.
2.4. За результатом прийняття рiшення Приймальноi koMicii Унiверситету
TepMiH вiзування наказiв на поновлення/переведення вiдповiдними посадовими
особами не може перевищувати 10 робочих днiв.
. особова справа iноземного студента
форму€ться з таких документiв:
- оригiнал документа про ocBiTy;
- оригiнал додатка до документа про ocBiTy;
- переклад документа про ocBiTy;
- переклад додатка до документа про ocBiTy;
- переклад закордонного паспорта;
- згода на обробку персональних даних;
- анкета iноземного громад янина;
- заява на зарахування;
- копiя наказу про зарахування на навчання;
- договiр про навчання/надання платноi послуги;
- свiдоцтво про визнання документа про ocBiTy;
- копiЯ комплекСногО договорУ страхування iноземцiв.

.

з

3. Розподiл повноважень струк.гурних пiдроздiлiв щодо органiзацiТ

навчання iноземних студентiв в Унiверситетi.
3.1. Факультети/навчально-науковi iнститути забезпечують надання
ocBiTHix послуг, здiйснюють контроль за виконанням iндивiдуального
навч€Lльного плану iноземного студента, видають академiчнi довiдки
встановленого зразка.

3.2. Бухгалтерiя Унiверситету забезпечуе контроль за надходженням

оплати за ocBiTHi послуги згiдно з наказами про зарахування та наданими Офiсом
peecTpiB договорiв.
3.3. Пiдготовче вiддiлення (Офiс) забезпечуе:

3.3.1. Контроль за дотриманням iноземними студентами мiграцiйного
законодавства УкраIни.

3.З.2. КоНтролЬ за процеДуроЮ визнаннЯ докуменТiв про попередню ocBiTy,

з урахуванням того, що свiдоцтво про визнання мас бути отримане студентом
упродовж першого семестру з моменту його зарахування.
з.з.з. Видачу довiдки про навчання iноземних студентiв на вiдповiдному
kypci на пiдставi перевiдних розпоряджень, якi надають факультети/навчаJIьноHaYKoBi iНСТИТУТИ, За вiдповiдними запитами (зокрема, на вимогу посольств,
вiйськкоматiв, банкiвських та iнших державних i недержавних установ).
4. Порядок вiдрахування iноземних студентiв
4.1. Вiдрахування iноземних студентiв вiдповiдно до частини першоТ cTaT,Ti
4б Закону УкраТни <Про вИЩу ocBiTy> здiйснюсться на таких пiдставах:
1) завершення навчання за

вiдповiдною освiтньою (науковою) програмою;
власне бажання;
переведення до iншого навч€шьного закладу;
невиконання iндивiдуального навчального плану;
порушення умов договору (контракту), укладеного мiж закладом вищоТ
освiти та особою, яка навча€ться, або фiзичною (юридичною) особою, яка
оплачуе таке навчання;
6) iншi випадки, передбаченi законодавством.
4.2. Факультети/навчально-науковi iнститути iнiцiюють вiдрахування
iноземних студентiв за невиконання iндивiдуального навчального плану
(академiчна неуспiшнiсть) за результатами ceciT (складання квалiфiкацiйного
iспиту (КРОК) для спецiальностi 222 Ме дицина).
2)
3)
4)
5)

проскт наказу про вiдрахування за невиконання

iндивiдуального
навчапьного плану (академiчна неуспiшнiсть) факультет/навчально-науковий
iнститут переда€ на вiзування до пiдготовчого вiддiлення, бухгалтерiт та
студентського парламенту. У разi вiдсутностi фiнансовоi заборгованостi, про€кт
наказу пiдписуе проректор з науково-педагогiчноi роботи.
4.3. Пiдготовче вiддiлення iнiцiюс вiдрахування студентiв у
разi:
а) порушення мiграцiйного законодавства;
б) НеВИЗнання документiв про попередню ocBiTy (вiдмови у визнаннi
документiв, вiдсутностi необхiдних документiв для завершення процедури

визнання), або не подачi документiв для визнання ts установлений чинним
законодавством TepMiH ;
В) пОдання студентом заяви про вiдрахування за власним бажанням;
г) переведенням до iншого навч€tпьного закладу.
4.з.|. Проскт наказу про вiдрахування готуе пiдготовче вiддiлення та
передас для вiзування факультетам/навчально-науковим iнститутам, бухгалтерiТ,
начiLпьникУ юридичного вiддiлу, пiсля чого пiдписуеться проректором з
науково-педагогiчноТ роботи.
4.4. БУХГаЛТеРiя Унiверситету iнiцiюс вiдрахування iноземних студентiв
за невиконання умов контракту (несплата за навчання) та передае його до
пiдготовчого вiддiлення.
проскт наказу мiстить вiзування
факультетiв/навчально-наукових iнститутiв, завiдувача пiдготовчого вiддiлення,
нач€Lпьника юридичного вiддiлу, головного бухгал,гера, Студентського
парламенту. Пiдготовче вiддiлення забезпечуе iнформування iноземного
здобувача вищот освiти, його ознайомлення з проектом наказу про вiдрахування
та координуе вiзування проскту наказу. Наказ про вiдрахування пiдписус
проректор з науково-педагогiчноI роботи.
а.5. ОфОРМЛеННя наказiв про вiдрахування здiйснюсться у TepMiH, що не
перевищу€
кожним пiдроздiлом
робочих днiв: погодження
(фаКУЛЬтети/навча.пьно-науковi iнститути, пiдготовче вiддiлення, бухгалтерiя),
пiдписання профiльним проректором i ресстрацiя.
4.6. В Ycix НаКаЗах про вiдрахування, пов'язаних з iноземними студентами,
У СПИСКУ РОЗсиЛки мають бути зазначенi пiдготовче вiддiлення та дирекцiя
Студентського мiстечка.
4.7. Упродовж 10 днiв пiсля пiдписання та реестрацiТ наказу про
ВiДРахУвання iноземного студента, за умови вiдсутностi гliдстав для продовження
НаВЧання (в т.ч. в iншому навчальному закладi), Офiс повiдомляе про це
ТеРИТОрiальниЙ орган чи пiдроздiл !ержавноТ мiграцiйноi служби Украiни за
мiсцем проживання iноземного громадянина.

Цей
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поzоdэюено:
Проректор з науково-педагогiчноТ роботи
(мiжнародне спiвробiтниltтво)

Начальник юридичного

вiддiлу

Ы,

|W

Ь

Ксенiя

[рина

СМИРноВА

САЛЕНКО
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