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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
з питання «Про стан набору та підготовку здобувачів вищої освіти з числа

іноземців та перспективи розвитку»

28 квітня 2022 р.
Заслухавши доповідь начальника Управління міжнародної освіти та 

документального супроводу вступу Веденєєвої О. А. про стан набору студентів- 
іноземців та підготовку здобувачів вищої освіти з числа іноземців та 
перспективи розвитку, Вчена рада зазначає, що нині в університеті навчається 
277 студентів-іноземців із 37 країн світу, із них на підготовчому відділенні -  
182 студенти.

Найбільша кількість студентів іноземців із Алжиру та Індії, є також 
студенти з Азербайджану, Афганістану, Бангладеш, Білорусі, В'єтнаму, 
Вірменії, Грузії, Палестини, Ефіопії, Єгипту, Ємену, Іраку, Італії, Йорданії, 
Кенії, Киргизстану, Китаю, Конго, Литви, Лівії, Нігерії, Німеччини, Непалу, 
Марокко, Пакистану, Республіки Корея, Росії, Саудівської Аравії, Сирії, 
Сомалі, США, Таджикистану, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану.

На спеціальностях університету навчаються 95 студентів-іноземців, із них 
зараховані або поновлені у 2021/2022 навчальному році 53 студенти.

нвп
Кількість
студентів

Інженерно-технологічний інститут 4
Інститут біомедичних технологій 10
Інститут економіки та менеджменту 18
Інститут комп'ютерних технологій 5
Інститут права та суспільних відносин 11
Інститут соціальних технологій 24
Інститут філології та масових комунікацій 13
Фаховий коледж "Освіта" 10
Загальний підсумок 95

13 них 10 студентів магістерської програми «Соціальна робота» з Литви за 
програмою подвійних дипломів.

14 студентів-іноземців мають посвідки на постійне місце проживання або 
довідки про звернення за захистом в Україні.

Наразі є необхідність в пошуку нових можливостей щодо залучення 
студентів-іноземців до навчання в університеті як на підготовче відділення, так 
і на спеціальності та освітні програми.



Вчена рада ухвалює:

1. Забезпечити ліцензування медичних спеціальностей.
Виконавці: Кучерявий І.Т., Коляда О.П., 

Володіна Л.В., Мовчан В.О.
Термін: до ЗО червня 2022 року

2. Забезпечити можливість викладання англійською мовою на всіх 
освітніх програмах університету з нового 2022/2023 навчального року.

Для цього керівникам НВП та завідувачам кафедри скласти списки 
викладачів, які будуть забезпечувати викладання англійською мовою у 
2022/2023 н.р. на перших курсах бакалаврату та магістратури.

Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів з володіння англійської 
мовою та підвищення кваліфікації викладачів у закордонних ЗВО.

Виконавці: Коляда О.П., Веденєєва О.А., 
керівники НВП

Термін: до 31 серпня 2022 року
3. Знайти можливості відкриття представництв університету закордоном.

Виконавці: ректорат, Веденєєва О.А.,
Небрат С.М., керівники НВП

Термін: до 30 червня 2022 року
4. Розробити план набору студентів-іноземців на спеціальності та освітні 

програми університету з залученням завідувачів кафедр та професорсько- 
викладацький склад інститутів до проведення профорієнтаційної роботи серед 
іноземних громадян.

Виконавці: Веденєєва О.А., керівники НВП
Термін: до 30 червня 2022 року

5. Оновлювати інформацію на сайті університету щодо навчання 
іноземців.

Виконавці: Веденєєва О.А., Базиленко С.О.
Термін: постійно

6. Забезпечити вчасне подання документів про освіту студентів-іноземців, 
які навчаються за спеціальностями та освітніми програмами університету, на 
отримання сертифікату про визнання їхніх освітніх документів в Україні.

Виконавці: Веденєєва О.А., Батурин В.В.,
керівники НВП
Термін: до 30 червня 2022 року

7. Контроль за виконанням рішення покласти на Коляду О. П., проректора 
з освітньої діяльності, та Веденєєву О. А., начальника Управління міжнародної 
освіти та документального супроводу вступу.
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