1.Загальні положення
1.1.Порядок про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до ТзОВ
«Львівського медичного інституту» (далі – Порядок) розроблено згідно з
«Правилами прийому до ТзОВ «Львівського медичного інституту».
1.2.Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців",
"Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту",
Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо
розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684
"Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі
питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013
року за № 2004/24536.
1.3.Прийом іноземців здійснюється без обмежень ознак раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками.
1.4.Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.
1.5.Накази про зарахування іноземців на навчання видаються Львівським
медичним інститутом на підставі рішення приймальної комісії. Накази про
зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти.
1.6.Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб може здійснюватися: (двічі на рік, до і на початку академічних
семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття
ступенів бакалавра та магістра). Терміни внесення конкурсних пропозицій до
Єдиної бази, для прийому таких іноземців не застосовуються.
1.7.ЛМІ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній
здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення
кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне
випробування. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої
освіти здійснюється за результатами вступних випробувань (співбесід) з
визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на
продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в
країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на
продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до
законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
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1.8.Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною формами
навчання.
1.9.Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців,
які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої
освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних
випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому
та оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
1.10.Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та
іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на
навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів
вищої освіти.
1.11.
Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців
здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі наказу ЛМІ.
1.12.Нормативний зміст та термін навчання за всіма рівнями вищої освіти
визначається стандартами вищої освіти України, Умовами прийому до закладів
вищої освіти України на рік набору, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України.
1.13.Оплата освітніх послуг, що надаються навчальним закладом іноземцям,
здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між
вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
1.14.Для вступу до ЛМІ іноземець особисто подає до відповідного структурного
підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
а) анкету встановленого зразка
б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони
здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до
в’їзду на навчання в Україну;
д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
е) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства, копію документа про народження;
є) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; ж) зворотний квиток з відкритою датою
повернення на батьківщину терміном до одного року.
Зазначені у підпунктах «б», «в», «г», «е» документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані та нострифіковані в
установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.
1.15.Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус
яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ЛМІ
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України,
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за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
1.16.Відповідно до вимог ЛМІ, деякі документи мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
1.17.Іноземці та особи без громадянства повинні володіти українською мовою.
2.Вимоги до рівня освіти вступників
2.1.Для здобуття ОКР «Бакалавр» приймаються іноземці та особи без громадянства
з повною загальною середньою освітою.
2.2.Для здобуття ОКР «Магістр» приймаються іноземці та особи без громадянства,
які мають ступінь «Бакалавр» або освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Спеціаліст».
2.3.Прийом на навчання на старші (другий та наступні) курси з нормативним
терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за
спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей
(напрямів підготовки).
2.4.Поновлення до складу іноземних студентів на всі форми навчання
дозволяється, як правило, у період сесії, а також літніх чи зимових канікул.
2.5.Переведення іноземних студентів з інших вищих навчальних закладів України
до ЛМІ здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів.
2.6.Документи на поновлення чи переведення студентів на навчання на 1 курсі ОКР
«Бакалавр» або ОКР «Магістр» не приймаються.
Відраховані особи, які здобували освітній ступінь «Магістр», можуть вступати на
навчання у терміни встановлені Правилами прийому до ЛМІ.
2.7.При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і
встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року
№ 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №
614/27059.
Процедура визнання здійснюється компетентним органом до початку другого
семестру першого року навчання власника іноземного документу.
Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами
академічної мобільності або проходять стажування та яким не передбачено
присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.
За результатами процедури визнання ЛМІ приймає рішення щодо продовження
іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або
щодо відрахування іноземця.
У разі встановлення не автентичності наданого документа про здобутий освітній
рівень ЛМІ відраховує такого іноземця.
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2.8. Для прийому документів та вступних випробувань у іноземців створюються
відбіркові, предметні екзаменаційні, фахові атестаційні, предметні та апеляційні
комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчальнодопоміжного (адміністративного) персоналу ЛМІ.

3.Фінансування
3.1.Оплата освітніх послуг, що надаються навчальним закладом іноземцю,
здійснюється відповідно до укладених договорів (контрактів) за кошти фізичних
або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну
академічну мобільність.
3.2.Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які на
законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до числа
студентів ЛМІ, не може бути нижчою, ніж для українських громадян, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, загальнодержавними програмами,
іншими міжнародними зобов’язаннями України.
4. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного
відбору та зарахування на навчання
4.1.Прийом заяв і документів іноземних громадян, що надходять згідно виділених
вищому навчальному закладу квот на навчання здійснюється відповідно до Умов
прийому до ЗВО України у поточному році.
4.2.Зарахування іноземних громадян, які вступають на очну та заочну форму
навчання здійснюється до 31 жовтня поточного року на підставі наказів про
зарахування, що створюються, оформлюються та верифікуються в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) оператором ЄДЕБО.
4.3.Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проходять процедуру
переведення або поновлення на освітній ступінь «Бакалавр», подають необхідні
документи, ліквідують академічну заборгованість, якщо така є, а також
зараховуються, як правило, у період сесії, літніх і зимових канікул.
5. Порядок прийому заяв і документів іноземних абітурієнтів
5.1.Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання за ОКР
«Бакалавр», подають до Приймальної комісії ЛМІ такі документи:
а) анкету встановленого зразка
б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони
здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до
в’їзду на навчання в Україну; д) страховий поліс з надання екстреної медичної
допомоги;
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е) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства, копію документа про народження;
є) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до
одного року.
Зазначені у підпунктах «б», «в», «г», «е» документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані та нострифіковані в
установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.
Документи, зазначені у підпунктах б, е цього пункту, мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
5.2.Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу
освіту за межами України та вступають на навчання за ступенем освіти «Магістр»,
подають до Приймальної комісії ЛМІ такі документи:
а) анкету встановленого зразка;
б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони
здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до
в’їзду на навчання в Україну;
д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
е) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства, копію документа про народження;
є) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до
одного року.
Зазначені у підпунктах «б», «в», «г», «е» документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані та нострифіковані в
установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.
5.3.Для переведення або поновлення іноземних студентів до ЛМІ з інших
навчальних закладів подаються такі документи:
а) анкету встановленого зразка;
б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
в)письмова згода ректора вищого навчального закладу;
додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
г)академічна довідка (оригінал);
д) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
е) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони
здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до
в’їзду на навчання в Україну;
є) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
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