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ПОЛОЖЕННЯ
про видачу іноземцям та особам без громадянства запрошень на
навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації
в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова

Всі іноземні абітурієнти, які прибувають до України з метою
навчання, мають отримати від закладу освіти, до якого вони вступають
«Запрошення на навчання», для можливості отримання студентської візи.
Запрошення має відповідати всім вимогам, встановленим Міністерством
освіти і науки України до даного документу, а саме:
1. Видача іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання
(стажування) в Україні в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.
Попова (далі ОНАЗ) здійснюється відповідно «Порядку видачі іноземцям та
особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1541 від
01.11.2013 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2013
року за № 2005/24537 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
№ 1272 від 11.12.2015 року).
2. Запрошення видаються іноземцям, щодо яких ОНАЗ надається згода на
прийом для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти
(підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі,
клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті,
відділенні (підрозділі), навчання за програмами академічної мобільності або з
вивчення державної мови та/або мови навчання.
3. ОНАЗ видає запрошення на навчання:
іноземцям, які запрошуються на навчання за програмами тривалістю 90
днів і більше, відповідно до зразка, затвердженого підпунктом 3 пункту 1
наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №
1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013
року за № 2004/24536;
іноземцям, які запрошуються на навчання за короткостроковими
програмами тривалістю до 90 днів, а також іноземцям - студентам заочної
форми навчання для участі у настановчих/ заліково-екзаменаційних сесіях на бланку навчального закладу.
4. Замовлення бланків запрошень ОНАЗ здійснює у державному
підприємстві "Український державний центр міжнародної освіти" (далі УДЦМО), уповноваженим МОН України на ведення реєстрації запрошень на
навчання (перелік послуг для українських ЗВО та іноземних абітурієнтів, а
та інші питання, повязані з видачею запрошень, отриманням віз та ін.
розміщені на сайті УДЦМО: http://studyinukraine.gov.ua ).

5. Вивчення відповідності документів іноземця встановленим ОНАЗ
вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньопрофесійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється Відбірковою
комісією (далі ВК) ОНАЗ, яка надає рекомендації щодо запрошення іноземця
на навчання (відповідно до «Положенням про Відбіркову комісію з прийому
на навчання іноземних громадян ОНАЗ ім. О.С.Попова»).
Порядок роботи ВК встановлюється Приймальною комісією (далі ПК)
ОНАЗ.
6. Реєстрація оформлених ОНАЗ запрошень та облік іноземців, які
прибули для навчання в Україну, здійснюються УДЦМО в електронному
журналі.
7. Для реєстрації запрошення в електронному журналі ОНАЗ подає
УДЦМО заповнене запрошення в електронній формі разом з електронними
копіями нижчезазначених документів, - для іноземців, які навчатимуться за
кошти фізичних (юридичних) осіб:
 Паспортний документ іноземця;
 Документ про здобутий рівень освіти з одержаними з
навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної
довідки;
 Письмова згода на обробку персональних даних.
ВК ОНАЗ визначає необхідність перекладу документів українською
мовою, а також проведення співбесіди в редимі он-лайн.
Для реєстрації запрошень іноземцям, які навчатимуться за міжнародними
договорами та державними програмами, а також за програмами міжнародної
академічної мобільності, договорами міжнародного співробітництва
навчальних закладів, ОНАЗ подає в УДЦМО разом із заповненим
запрошенням в електронній формі електронну копію листа-пояснення щодо
зазначених підстав навчання іноземця та електронні копії вищезазначених
документів.
8. УДЦМО протягом п’яти робочих днів з дати отримання від ОНАЗ
заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє відомості, внесені
ОНАЗ, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі
та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення в ОНАЗ для
подальшого видрукування на бланку запрошення.

9. ОНАЗ направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі
запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду
іноземця в Україну з метою навчання.
10. Запрошення заповнюються навчальним закладом українською та
англійською мовами друкованим способом.
11. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.
Строк дії запрошення встановлюється ОНАЗ з урахуванням Умов
прийому на навчання до ОНАЗ, затвердженних МОН, а також тривалості
відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм,
навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної
мови та/або мови навчання, стажування, підготовчого відділеня.
12. ОНАЗ забезпечує своєчасне інформування УДЦМО, відповідного
органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного
ним іноземця в Україну (дата прибуття, номер рейсу транспортного засобу), а
також надає відомості про особу, уповноважену ОНАЗ на зустріч іноземця та
його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України
до ОНАЗ, з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові такої
особи й паспортних даних та даних оперативного контактного зв’язку.
13. Оригінал запрошення на навчання, виданий ОНАЗ ім.О.С.Попова за
формою встановленою МОН України, – є підставою для оформлення в’їзної
візи та в’їзду в Україну іноземних громадян з метою навчання.
14. Іноземці-громадяни країн, з якими Україною підписані угоди про
безвізовий режим, а саме: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова,
Російська Федерація, Узбекистан, не потребують відкриття візи в Україну,
але мають надати оригінал або ксерокопію «Запрошення на навчання» при
перетині кордону України у якості підтвердження мети прибуття в Україну;
при перетині кордону вони повинні зробити запис у міграційній картці у
графі «мета в'їзду в Україну» - «навчання» і зареєструвати картку у
працівників прикордонної служби.
15. Студентам з візових країн, а також країн, з якими Україною підписані
угоди про безвізовий період перебування до 90 днів (туристичні, приватні та
ділові поїздки), необхідно отримати довгострокову («навчання», типу Д) візу
в Україну, яка дозволяє перебувати в Україні довше 90 днів.

16. Для отримання візи типу Д кандидату на навчання необхідно подати у
консульство України у своїй країні документи за переліком, який зазначений
на сайті Посольства України. До такого переліку документів обов’язково
входить оригінал «Запрошення на навчання». При цьому документи про
попередню освіту перед подачею у консульство мають бути офіційно
засвідчені у спосіб, прийнятий у країні, яка видала документи про освіту
(легалізовані (Міністерство освіти + Міністерство закордонних справ +
Посольство України у відповідній країні) або засвідчені штампом Apostille +
легалізовані у Посольстві України у відповідній країні). Ці документи мають
бути офіційно визнані в України відповідно до Наказу Міністерства освіти і
науки України № 504 від 05 травня 2015 року «Деякі питання визнання в
Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 24 травня 2015 року за № 614/27059.
17. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного рівня вищої
освіти зараховуються на навчання не пізніше 1 листопада, якщо інший термін
прийому не буде встановлено Міністерством освіти і науки України; прийом
на підготовче відділення для іноземних громадян, в аспірантуру та
докторантуру, для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації,
стажування, у порядку переведення та поновлення (на підставі рішення ПК)
або за програмами академічної мобільності триває упродовж року і не
обмежується будь-якими термінами.
Проректор з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків
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