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до наказу ректора 

Державного ВНЗ «НГУ» 

від «17» січня 2011р. № 47-л 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про навчально-науковий центр підготовки іноземних громадян 

Державного вищого навчального закладу 

«Національний гірничий університет» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Навчально-науковий центр підготовки іноземних громадян, скорочена 

назва «ННЦПІГ» (далі центр) є структурним підрозділом Державного 

ВНЗ «НГУ» (далі університет), що діє на підставі Статуту університету 

в межах чинного законодавства. 

1.2. Діяльність центру забезпечується позабюджетними надходженнями 

університету. 

 

2. Головні завдання діяльності центру 

 

2.1. Забезпечення зовнішньоекономічної діяльності університету в галузі 

вищої освіти щодо провадження освітньої діяльності, пов’язаної з 

навчанням іноземних громадян. 

2.2. Організація маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності у сфері 

експорту освітніх послуг. 

2.3. Отримання у уповноваженого державного підприємства МОН України 

бланків «Запрошення на навчання в Україні». 

2.4. Створення мережі постійних та надійних партнерів для залучення на 

навчання іноземних громадян. 

2.5. Підбір іноземних громадян для прийому на навчання на контрактних 

(договірних) умовах. 

2.6. Оформлення та видача запрошень на навчання іноземцям, які 

рекомендовані для прийому на навчання. 

2.7. Підготовка проектів договорів з юридичними та фізичними особами по 

наданню освітніх послуг. 

2.8. Оформлення та ведіння особистих справ іноземців, які навчаються в 

університеті. 



2.9. Забезпечення перебування в Україні іноземців, які прийняті на 

навчання (оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні  та 

реєстрація іноземця за місцем проживання). 

2.10. Участь в організації навчального процесу та провадженні освітньої 

діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних громадян. 

2.11. Участь у вирішенні питань правового та побутового характеру 

іноземців, які навчаються в університеті. 

2.12. Забезпечення дотримання іноземцями, які навчаються в університеті, 

чинного законодавства України, статуту та правил внутрішнього 

трудового розпорядку університету. 

2.13. Забезпечення звітності перед органами, яким підпорядкований 

університет, щодо іноземних громадян, які навчаються в університеті. 

 

3. Структура та управління 

 

3.1. Загальне керівництво діяльністю центру здійснює проректор з 

міжнародних зв’язків. 

3.2. Організаційно-штатна структура центру: 

- директор центру; 

- заступник директора центру; 

- провідний інженер центру; 

- підготовче відділення іноземних громадян. 

3.3. Підготовче відділення забезпечує підготовку іноземців до вступу у ВНЗ 

України технічного напряму і діє згідно «Положення про підготовче 

відділення». 

3.4. Науково-педагогічні та інші працівники центру виконують свої 

обов’язки згідно до посадових інструкцій. 

 

 

Проректор 

з міжнародних зв’язків 

 

 

О.М. Шашенко 

 

 

     

 

 

 

 

 



Витяг з ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» 

 

Заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без 

громадянства і мають намір продовжувати здійснювати таку підготовку, повинні 

до 31 грудня 2019 р. пройти процедуру ліцензування в установленому 

законодавством порядку та відповідно до вимог Ліцензійних умов, затверджених 

пунктом 1 цієї постанови. 

п. 15. У разі підготовки іноземців та осіб без громадянства заклади вищої, 

післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти 

повинні мати: 

структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, 

до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та 

забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на 

законних підставах; 

житлові приміщення, придатні для проживання іноземців та осіб без 

громадянства. 

п. 27. Для отримання ліцензії з правом навчання іноземців та осіб без 

громадянства один із членів проектної групи повинен володіти англійською 

мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти 

або кваліфікаційними документами (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), 

що пов’язані з використанням зазначеної мови. 

п. 38. Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність: 

навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 

навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна” у разі підготовки 

іноземців та осіб без громадянства у закладах вищої, післядипломної, фахової 

передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від мови 

навчання. 

п. 46. Здобувач ліцензії (ліцензіат) подає до МОН: 14) копія положення про 

структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до 

функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та 

забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на 

законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері 

вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою). 

 

 

 

 

 

 



1. З метою провадження освітньої діяльності для іноземних громадян у 

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» наказом 

Ректора від 17.01.2011 р №47-л створено Навчально-науковий центр підготовки 

іноземних громадян, який діє згідно до «Положення про ННЦ ПІГ» та 

забезпечує: 

- Отримання у уповноваженому державному підприємстві МОН 

України бланків «Запрошення на навчання в Україні»; 

- Оформлення Запрошень на навчання кандидатам згідно до «Порядку 

видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні 

та їх реєстрація; 

- Забезпечення прийому на навчання іноземців згідно до «Правил 

прийому НТУ «ДП»; 

- Забезпечення перебування в Україні прийнятих на навчання 

іноземців на законних підставах (оформлення «Посвідки на тимчасове 

проживання в Україні», реєстрація за місцем проживання, перевірка наявності 

медичного сертифікату з надання екстреної медичної допомоги). 

2. Університет забезпечує поселення іноземців, які прийняті на 

навчання, до гуртожитку. Для проживання іноземців визначені три поверхи 

студентського гуртожитку №3 (проспект Гагаріна, 61), загальна кількість кімнат 

для проживання – 64. 

Іноземцям надається койко-місце у кімнаті на 2 особи, яка укомплектована: 

2 ліжка, 2 тумбочки, 2 стільця, шафа, стіл та постільна білизна.  

Місця загального користування на кожному поверсі: 

 –  кухня, обладнана газовими плитами; 

 –  туалет чоловічий, туалет жіночий. 

У гуртожитку забезпечено електро - та теплопостачання, обладнання для 

підключення користувачів до мережі Інтернет. 

Адміністрація гуртожитку забезпечує контроль пропускного режиму, має 

зв'язок з територіальними органами поліції. 

Вартість проживання у гуртожитку встановлюється на навчальний рік 

згідно до затвердженої Ректором університету Калькуляції.  

 

 

 

 

 

 


