
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

 НАКАЗ Проект 

 

___________    Миколаїв     № ____ 

 

У додаток  та на часткову зміну  

наказу від 22.11.2016 р. № 505 

 

Відповідно до п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 

р. № 1187 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. 

№ 347) 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести такі зміни та доповнення до наказу МНУ імені 

В. О. Сухомлинського від 22.11.2016 р. № 505 «Про затвердження 

Положення про відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності 

Миколаївського національного університету імені  

      В. О. Сухомлинського»: 

1.1.Додати до  розділу 2. Основні напрями діяльності 

Пункт 2.14 Надання разом з іншими підрозділами університету послуг, 

пов’язаних із навчанням іноземних громадян та осіб без громадянства за 

акредитованими  спеціальностями. 

1.2. Додати  до розділу 4. Функціональні обов’язки такі пункти: 

Пункт 4.11. Організаційне забезпечення навчання іноземних громадян та осіб 

без громадянства за акредитованими  спеціальностями та підготовки іноземних 

громадян до вступу у заклади вищої освіти України: 

– проведення рекламно-інформаційної кампанії щодо залучення іноземних 

громадян на навчання до Університету; 

– встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і 

фізичними особами, представниками  закладів освіти іноземних держав з 

метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають 



 

 

отримати вищу освіту в Університеті; 

– оформлення запрошень на навчання іноземців та осіб без громадянства; 

– контроль прийому на навчання в Університет іноземних громадян та осіб 

без громадянства. 

– доведення до відома іноземних студентів чинних нормативних 

документів, які регламентують навчання в Україні іноземних громадян; 

– контроль за перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни 

при вступі і зарахуванні до університету згідно чинного законодавства; 

– контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, 

контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують 

навчання іноземних громадян. 

Пункт 4.12. Паспортно-візова робота з іноземними громадянами, які прийняті 

на навчання до університету: 

– забезпечення своєчасного оформлення документів в установленому 

порядку на подовження терміну перебування іноземних громадян в 

Україні, пересування іноземних громадян по території України: 

– ведення обліку іноземних громадян та надання відповіді на запити 

МВС про їх перебування і навчання у різні інстанції; 

– спільно з управлінням Державної міграційної служби України в 

Миколаївській області роз’яснювання прав, свобод і обов’язків під час 

перебування в Україні, інформування про порушення, якщо останні 

мають місце; 

– своєчасне надання інформації про відрахування іноземних громадян та 

про скорочення терміну їх перебування у країні. 

2. Контроль виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Ситченка А.Л.

 

 



 

 

 

 

 

 

 


