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Звіт про роботу Відділу по роботі з іноземними громадянами  

за 2021-2022 н.р. 

 

І. Формування Відділу по роботі з іноземними громадянами. 

З метою подальшої інтеграції КЗВО ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» у науково-освітню міжнародну спільноту та виходу 

на міжнародний ринок надання освітніх послуг у листопаді 2019 року було 

створено відділ по роботі з іноземними громадянами як окремий структурний 

підрозділ Академії та призначено кандидата педагогічних наук Клонцак О.І. 

керівником відділу на громадських засадах. 

Відділ по роботі з іноземними студентами КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» є структурним підрозділом Академії, 

підпорядкований безпосередньо ректору та проректору з розвитку та 

міжнародних зв’язків. 

У лютому 2022 року відбулося формування Відділу по роботі з 

іноземними громадянами. Було призначено керівника Відділу по роботі з 

іноземними громадянами на 0.25 ставки за внутрішнім сумісництвом, а також 

призначено двох інспекторів Відділу (Горбову Н.О. та Коман Н.Б.). 

 

ІІ. Укладання договорів з іноземними агентами. 

З метою популяризації Академії на міжнародному ринку надання освітніх 

послуг було укладено низку договорів між Академією та іноземними 

представниками (агентами) та надано їм право рекламувати Академію у 

закордонних засобах масової інформації на території Індії та країн 

Африканського континенту, а згодом і на території інших країн. Зокрема, на 

даний час офіційними представниками Академії за кордоном є: 

 DSA Global; 

 Anix Education; 

 Euro India Education Group; 

 Education in Ukraine. 

На офіційному веб-сайті УДЦМО, який є офіційним джерелом надання 

інформаційних та методичних послуг стосовно організації навчання іноземців у 

закладах освіти України та який безпосередньо відвідують іноземні абітурієнти, 

також розміщено інформацію про навчання в Академії. 

Було розроблено англомовний інформаційний відео-ролик про Академію, 

а також надано інформацію про Академію представникам інших країн, на основі 

яких здійснюється профорієнтаційна робота закордоном. 

 

ІІІ. Створення відбіркової комісії та комісії з визнання документів. 

Створено Відбіркову комісію з прийому на навчання іноземних громадян 

до КЗВО ЛОР  «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» як 

структурний підрозділ приймальної комісії КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» для організації профорієнтаційної роботи, 

прийому документів, прийняття рішення щодо надання рекомендації на видачу 
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запрошення на навчання абітурієнту-іноземцю, оформлення особових справ 

абітурієнтів – іноземних громадян.  

До складу відбіркової комісії увійшли: Согуйко Ю.Р. (голова Відбіркової 

комісії), Клонцак О.І. (заступник голови Відбіркової комісії), Рудакова Н.Є. 

(секретар Відбіркової комісії). 

Також створено Комісію з визнання документів про освіту, виданих 

іноземними закладами освіти. До складу комісії увійшли: Сойка Л.Д., Согуйко 

Ю.Р., Клонцак О.І., Савицька У., Кузьменко О.В.  

 

ІV. Реєстрація запрошень на навчання іноземних абітурієнтів. 

У період з 13.08.2021 р. до 08.02.2022 р. було зареєстровано в 

Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого 

Міністерством освіти і науки України державного підприємства «Український 

державний центр міжнародної освіти» (УДЦМО) та надіслано офіційні 

запрошення на навчання в Академії за спеціальністю 223 Медсестринство 

тридцять сім (37) запрошень на навчання для іноземних громадян, з них 18 з 

Республіки Індія, 5 із Зімбабве, 6 з Нігерії, 4 з Гани, 1 з Камерун, 1 з Мозамбік, 1 

з Уганди, 1 з Непалу. З них на навчання прибуло 13 студентів (10 – з Республіки 

Індія, 3 – з Нігерії) 

 

V. Навчання іноземних студентів. 

На даний час в Академії за спеціальністю 223 Медсестринство навчається 

12 іноземних студентів, з них двоє – на другому курсі та десять студентів на 

першому курсі. Студенти першого року навчання успішно пройшли вступні 

випробування з біології та мови навчання (англійська мова). Навчання студентів 

відбувається англійською мовою.   

Відповідно до чинного законодавства студенти пройшли процедуру 

реєстрації в Міграційній службі та отримали посвідки на тимчасове проживання 

в Україні на період навчання в Академії. Для цього працівники Відділу по роботі 

з іноземними громадянами забезпечили своєчасне подання документів до 

підрозділу Державної міграційної служби України. 

Іноземних студентів ознайомлено з правами, обов’язками, 

передбаченими чинним законодавством України, а також правилами 

внутрішнього розпорядку Академії. 

Оформлено навчальну документацію, а саме залікові книжки, журнали, 

графіки індивідуальних занять тощо. 

Протягом навчального року постійно здійснювався моніторинг 

успішності навчання іноземних студентів. 

VI. Реєстрація іноземних студентів в Інформаційно-іміджевому 

центрі для здійснення процедури визнання документів про освіту, на основі 

яких відбувалося зарахування студентів на навчання. 

З метою продовження навчання в Україні необхідно пройти процедуру 

визнання іноземних документів про освіту, на основі яких здійснювався вступ 

іноземних громадян. Цю процедуру здійснює Державне підприємство 

Міністерства освіти і науки України «Інформаційно-іміджевий центр». 
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Відповідно працівники Відділу зареєстрували Академію в даній установі та 

надіслали документи іноземних студентів для здійснення процедури визнання. 

 

VIІ. Популяризація вищої освіти України на міжнародному рівні як 

перспективний напрям розвитку сучасних закладів вищої освіти України. 

На даний час Президент України, Міністерство освіти і науки  приділяють 

значу увагу популяризації вищої освіти України на міжнародному рівні, що стало 

особливо нагальним у період дії воєнного стану. Відповідно до цього ректор, 

проректор з розвитку та міжнародних зв’язків  та керівник відділу іноземних 

громадян взяли участь у таких заходах: 

13 травня 2022 р. – участь у семінарі «Особливості набору та навчання іноземних 

студентів у 2022 році» за головуванням першого заступника Міністра освіти і 

науки та керівника УДЦМО. 

16 травня 2022 р. – участь у семінарі «Особливості набору та навчання іноземних 

студентів у 2022 році» (ІІ частина). 

25 травня 2022 р. – участь у Національній нараді з міжнародної освіти з питань 

набору іноземних громадян на навчання та з питань промоції української вищої 

освіти за кордоном у 2022 році. 

 

Відповідно до правил прийому для організації дистанційного набору 

іноземних громадян з Республіки Індія на навчання для здобуття вищої освіти 

укладено угоду з партнерською організацією. Предметом угоди є надання послуг 

з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації 

прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних 

засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої 

освіти у дистанційному форматі. 
 


