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1. Загальні положення 

1.1. Відділ із роботи з іноземними студентами (далі - Відділ) є структурним 

підрозділом «ТзОВ Львівський медичний інститут» (далі – інститут), який діє з 

метою забезпечення ефективної організації надання освітніх послуг іноземцям та 

особам без громадянства (далі - іноземці). 

1.2. Відділ підпорядковується безпосередньо ректору та проректору. 

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства, «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні», наказами ректора Львівського медичного інституту, Статутом інституту, 

а також цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань 

міжнародних зв’язків у галузі освіти і науки та перебування іноземців на території 

України з метою навчання. 

1.4. Відділ із роботи з іноземними студентами створюється, реорганізується та 

ліквідовується наказом ректора за погодженням із Вченою радою інституту. 

1.5. На посаду начальника відділу призначаються особи, які мають досвід роботи з 

іноземними громадянами, з оформлення в’їзних – виїзних документів та інших 

документів, що стосуються іноземних студентів. 

1.6. При виконанні покладених на відділ завдань та функцій, він у встановленому 

порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами інституту. 

 

2.Основні завдання відділу 

2.1 Забезпечення діяльності інституту згідно діючого законодавства України на 

започаткування та провадження освітньої діяльності для іноземців та осіб без 

громадянства за умови дотримання вимог, передбачених ліцензійними умовами. 

2.2 Забезпечення та здійснення роботи відділу із роботи з іноземцями та особами 

без громадянства у відповідності до Положення про відділ з роботи з іноземцями 

та особами без громадянства інституту, інструкції щодо організації набору на 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства інституту, Державною 

міграційною службою України (далі – ДМС), Положення з оформлення запрошень 

на навчання іноземців та осіб без громадянства інституту у взаємодії з Українським 

державним центром міжнародної освіти (далі – УДЦМО). 

2.3 Здійснення оформлення документів іноземців та осіб без громадянства, які 

вступають на навчання до інституту (комплектування документів для оформлення 

посвідок на тимчасове проживання в Україні і подача їх до ДМС України), супровід 

поданих документів, контроль за отриманням посвідок іноземцями та особами без 

громадянства. 

2.4 Здійснення організації заходів щодо перебування іноземних громадян на 

території України на законних підставах (реєстрація за місцем проживання, 

оформлення та обмін посвідок на тимчасове проживання в Україні, постановка на 



облік іноземних студентів, які поновлені або переведені на навчання в інституті 

після інших навчальних закладів України). 

2.5 Здійснення контролю за своєчасною реєстрацією, зняттям з реєстрації місця 

проживання та скасуванням посвідок на тимчасове проживання іноземців та осіб 

без громадянства – студентів та слухачів інституту. Своєчасне реагування на будь-

які можливі порушення з вимог перебування іноземців та осіб без громадянства-

студентів та слухачів інституту на території України. 

2.6 Здійснення належної співпраці з посольствами, консульствами та 

представництвами іноземних країн щодо навчання і перебування іноземців та осіб 

без громадянства, які навчаються в інституті. 

 

 

3.Основні функції відділу 

3.1. Оформлення та видача запрошень на навчання іноземцям та особам без 

громадянства: 

3.1.1. Прийняття та реєстрація заяви від фізичної або юридичної особи на 

оформлення запрошення іноземця або особи без громадянства на навчання в 

інститут. 

3.1.2. Формування відповідного реєстру отриманих заяв з вивченням документів по 

кожному іноземцю та особі без громадянства. 

3.1.3. Згідно наказу ректора інституту забезпечення заключення договорів про 

отримання фізичною чи юридичною особою запрошень на навчання, їх реєстрацію, 

оплату та контроль за їх виконанням. 

3.1.4. Ознайомлення іноземних громадян та осіб без громадянства з законами 

України, що стосуються правил перебування іноземних громадян та осіб без 

громадянства на території України, статутом інституту, контроль їх виконання і 

забезпечення їх дотримання. 

3.1.5. Постановка на міграційний облік іноземних громадян/осіб без громадянства 

– студентів інституту (оформлення та реєстрація посвідок на тимчасове 

перебування в Україні на період навчання), контроль за термінами дії посвідок. 

3.1.6. Сприяння у наданні адміністративних послуг про реєстрацію місця 

проживання на період навчання і зняття з реєстрації місця проживання по 

закінченні навчання, оформлення відповідної документації. 

3.1.7. Контроль наявності у іноземних громадян та осіб без громадянства – 

студентів інституту діючих полісів медичного страхування. 

3.1.8. Організація та контроль проходження медичного обстеження студентами 

інституту – іноземними громадянами та особами без громадянства. 

3.1.9. Оформлення студентських квитків іноземним громадянам та особам без 

громадянства. 

 



3.1.10. Підготовка і проведення зборів, зустрічей керівництва інституту зі 

студентами – іноземними громадянами та особами без громадянства з питань 

навчання та перебування на території України. 

3.1.11. Підготовка та подання звітності про склад контингенту іноземних громадян, 

які навчаються в інституті, за всіма формами навчання. 

3.1.12. Ведення обліку студентів інституту – іноземних громадян та осіб без 

громадянства. 

3.1.13. Контроль проведення навчального процесу відповідно до вимог державних 

стандартів освіти та виконання навчальних планів і програм. 

3.1.14. Контроль академічної успішності студентів – іноземних громадян та осіб 

без громадянства. 

3.1.15. Ведення діловодства відділу, формування та ведення особових справ 

студентів – іноземних громадян та осіб без громадянства. 

3.1.16. Взаємодія з посольствами іноземних держав в Україні з питань навчання, 

дисципліни. 

3.1.17. Підтримання зв’язку з випускниками інституту – громадянами іноземних 

держав. 

 

3.2. Здійснення перевірки документів, що посвідчує дані іноземців та осіб без 

громадянства: 

3.2.1. Відповідність перекладу паспортного документу іноземця або документу, що 

посвідчує особу без громадянства українською мовою з нотаріальним засвідченням 

перекладу. 

3.2.2. Терміну дії паспортного документу іноземця або документу, що посвідчує 

особу без громадянства. 

3.2.3. Терміну дії візи в паспортному документі іноземця. 

 

3.3.Організація заходів по оформленню та комплектуванню справи на студента для 

подання до ДМС: 

3.3.1. Встановлення наявності паспортного документу іноземця або документу, що 

посвідчує особу без громадянства. 

3.3.2. Встановлення наявності перекладу на українську мову сторінки паспортного 

документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства з 

особистими даними, засвідченого в установленому законодавством порядку. 

3.3.3. Перевірка   заповненої іноземцем або особою без громадянства заяви - анкети 

на оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні. 

3.3.4. Встановлення наявності дійсного полісу медичного страхування. 

3.3.5. Наявність 6-ти фотокарток розміром 3,5×4,5 см. 

3.3.6. Заповнення співробітником відділу облікової картки на іноземця або особи 

без громадянства, установленого  органами ДМС зразка. 

3.3.7. Встановлення наявності ксерокопії наказу про зарахування на іноземця або 

особи без громадянства. 



3.3.8. Підготовка листа-клопотання інституту на ім’я керівника територіального 

органу/територіального підрозділу ДМС з проханням оформити посвідку на 

тимчасове проживання в Україні (здійснити обмін посвідки, поставити на облік та 

і.т.д.) іноземця або особи без громадянства. 

 

3.4.Здійснення своєчасного забезпечення подання документів до територіальних 

органів чи підрозділі в ДМС України для оформлення або обміну, зарахованим на 

навчання іноземцям та особам без громадянства в установленому законодавством 

порядку, посвідок на тимчасове проживання в Україні на період навчання. 

3.4.1. Здійснення підготовки подання документів для оформлення посвідки (не 

пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в 

Україні). У разі закінчення строку дії посвідки своєчасне подання документів для її 

обміну (не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення стоку її дії). Посвідка, 

що підлягає обміну, після прийому документів, повертається особі та здається нею 

під час отримання нової посвідки. 

3.4.2. У разі виникнення обставин (втрата або викрадення посвідки) подання 

документів на її обмін (протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин). 

3.4.3. У разі коли у зв’язку із зміною прізвища та (або) власного імені чи по 

батькові, встановленням інших розбіжностей у записах в паспортному документі 

іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, подання документів 

для обміну посвідки (не пізніше ніж через місяць після отримання нового 

паспортного документу або документу, то посвідчує особу без громадянства). 

3.4.4. Організація забезпечення своєчасної присутності студентів в ДМС для 

отримання посвідки. 

3.4.5. Організація ксерокопіювання посвідок для зберігання їх в особових справах. 

3.4.6. Забезпечення своєчасного попередження студента та його контактера про 

терміни реєстрації за місцем проживання (на протязі 3-х днів від дати видачі 

посвідки). 

 

3.5.Забезпечення здійснення постановки на облік іноземців та осіб без 

громадянства-студентів інституту, які зараховані на навчання та, які поновлені або 

переведені з інших навчальних закладів України. 

 

3.6. Організація заходів по зняттю з обліки іноземців та осіб без громадянства, які 

відраховані з інституту. 

3.6.1. Забезпечення наявності наказу про відрахування. 

3.6.2. Оформлення листа інституту до ДМС з повідомленням про відрахування 

іноземця або особи без громадянства протягом 10 днів з дати відрахування. 

3.6.3. Організація зняття з реєстрації місця проживання. Забезпечення 

витребування посвідки та паспортного документу іноземця або документу, що 



посвідчує особу без громадянства та подачі останніх до органів ДМС для зняття з

обліку відрахованих з інституту іноземців або осіб без громадянства.

3.7.Виконання дій по скасуванню посвідок на тимчасове проживання в Україні в

разі відрахування іноземців та осіб без громадянства.

3.8.Проведення контролю з питань додержання іноземцями та особами без

громадянства правил проживання та переміщення по території України.

4.Права та відповідальність

4.1.Відділ має право:

4.1.1. Запитувати та отримувати від керівництва інституту та структурних

підрозділів інституту інформацію, необхідну для виконання покладених на нього

завдань і функцій, вносити проекти наказів, що стосуються роботи відділу.

4.1.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи зі студентами інституту –

іноземними громадянами/особами без громадянства.

4.1.3. Брати участь у нарадах при розгляді питань, віднесених до компетенції

Відділу.

4.2. На організаційне та матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, а

також надання сприяння в виконанні своїх посадових обов’язків і прав.

4.3. Відповідальність за невиконання покладених на Відділ функцій і завдань несе

начальник Відділу.

5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами інституту

5.1. Відділ роботи із іноземними студентами взаємодіє зі 

структурними підрозділами інституту з наступних питань:

– з ректором – з питань дотримання студентами – іноземними громадянами

правил внутрішнього розпорядку, дисципліни і поведінки за межами інституту;

– з приймальною комісією інституту – з питань організації набору і прийому

іноземних громадян/осіб без громадянства для навчання в інституті;

– з деканатами, кафедрами з питань навчання, успішності, навчальної дисципліни

іноземних студентів/осіб без громадянства;

– з бухгалтерією – з питань встановлення розміру плати за навчання за договорами

на надання платних освітніх послуг;

5.2. Відділ взаємодіє зі сторонніми організаціями з питань:

– з управлінням з питань оформлення запрошень на в’їзд іноземних громадян з

метою навчання, оформлення посвідок на тимчасове перебування на період

навчання та зняття з обліку по закінченні навчання;

– посольствами України за кордоном та посольствами іноземних держав на

території України з питань перебування, забезпечення безпеки, додержання

іноземними громадянами встановлених правил і законодавства України.




