1. Міжнародний відділ (далі МВ) є навчально-науковим та
адміністративним підрозділом Одеської національної академії зв’язку
ім. О. С. Попова (далі ОНАЗ) для забезпечення діяльності з розвитку
та координації міжнародного освітньо-наукового співробітництва, а
також освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою: організації навчання іноземних
громадян та осіб без громадянства на підготовчому відділенні, за
акредитованими
напрямами
(спеціальностями)
на
першому
(бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні, третьому
(освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні (в аспірантурі та
докторантурі), у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою
освітою (спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації,
стажування), а також за програмами академічної мобільності
(установчий документ – наказ про створення МВ № 01-05-76 від
07.07.1993 р.)
2. МВ підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків і працює у тісному контакті з навчальнонауковими інститутами, де навчаються іноземні студенти за
акредитованими напрямами (спеціальностями), а також іншими
структурними підрозділами ОНАЗ.
3. МВ у своїй роботі керується Законами України: «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», «Про закордонних українців»; 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»; Постановами Кабінету Міністрів
України: № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил
оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїду через її
територію» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 171
від 14.03.2018 року), № 322 від 25 квітня 2018 року «Про затвердження
зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі,
обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі,
визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання»,
№ 1187 від 30 грудня 2015 року «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти (в редакції Постанови
КМУ від 10.05.2018 року № 347), № 261 від 23.03.2016 року «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), № 729 від 12 вересня 2018 року «Питання
здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб»; № 121 від 19 березня
2014 року «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги
іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або
тимчасово перебувають на території України» (із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМУ № 409 від 25.04.2018 року); № 579 від 12
серпня 2015 року «Про затвердження Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність», Наказами Міністерства
освіти і науки України: № 1541 від 01 листопада 2013 року «Деякі
питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб
без громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25
листопада 2013 року за № 2004/24536 (зі змінами, внесеними згідно з
Наказами МОНУ № 1272 від 11.12.2015 року та № 1167 від 11.08.2017
р.); № 1096 від 11.10.2018 року «Про затвердження деяких нормативноправових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої
освіти»; № 525 від 12.05.2015 року «Про затвердження форм
документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та
додатків до них, зразка академічної довідки», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 року за № 551/26996 (зі
змінами, внесеними згідно з Наказом МОНУ № 701 від 22.06.2016
року); № 504 від 05.05.2015 року «Деякі питання визнання в Україні
іноземних документів про освіту», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059; № 220 від
10.03.2009 року «Про затвердження Порядку проставлення в
Міністерстві освіти і науки України апостилю на офіційних
документах, виданих навчальними закладами, державними органами,
підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери
освіти і науки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20
березня 2009 року за № 262/16278; № 249 від 06.03.2015 року «Про
затвердження порядку надання доступу фізичним та юридичним
особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення
на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу
освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 05 травня 2015 року за № 493/26938 та іншими
нормативними актами щодо порядку перебування та навчання
іноземних громадян в Україні, а також положеннями Статуту ОНАЗ.
4. Усі співробітники МВ мають дотримуватись вимог Закону України
«Про запобігання корупції», а також проводити роз’яснювальну роботу
з цього питання серед іноземних студентів.
5. Основними задачами, виконання яких покладається на МВ, є:
 підготовка до укладання угод, договорів, меморандумів (та ін.)
про співробітництво з закордонними ВНЗ, фірмами,
організаціями тощо і контроль за ходом їхнього виконання:
 спільно з науковими, науково-методичними та навчальнометодичними підрозділами ОНАЗ організація і проведення
міжнародних
науково-технічних
та
науково-методичних
конференцій, симпозіумів, конгресів, виставок та інших заходів;
 підготовка та участь у прийомі закордонних делегацій;

 листування з закордонними ВНЗ, посольствами, консульствами,
фірмами, підприємствами, організаціями та іншими установами
по всіх питаннях, що стосуються міжнародної діяльності;
 формування резерву науково-педагогічних кадрів для організації
стажування або підвищення кваліфікації за кордоном, прийом
іноземних стажистів;
 формування резерву кандидатур
для участі у програмах
двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну
студентами, аспірантами, науково-педагогічними та науковими
працівниками;
 організація та координація участі представників ОНАЗ у
міжнародних освітніх та наукових програмах (ERASMUS+,
ЖАН МОНЕ, HORIZON 2020, DAAD та ін.);
 організація відряджень за кордон науково-педагогічних кадрів,
студентів та аспірантів для викладацької, наукової роботи,
проходження стажування, практики, участі у конференціях
виставках тощо;
 організація прийому на навчання іноземних студентів на
підготовче
відділення,
за
акредитованими
напрямами
(спеціальностями), в аспірантуру (докторантуру); на ФПК та
стажування, а також за програмами академічної мобільності;
 забезпечення разом із іншими структурними підрозділами ОНАЗ
успішної підготовки іноземних студентів та аспірантів та
навчально-виховної роботи з ними;
 поширення інформації про умови навчання в ОНАЗ (в тому
числі шляхом розміщення на сайті), проведення рекламних
акцій, виготовлення рекламно-інформаційних матеріалів;
 проведення роботи по запрошенню, зустрічі, прийому та
розселенню у гуртожитках іноземних громадян, які прибувають
в ОНАЗ на навчання;
 оформлення та видача запрошень на навчання встановленого
МОН України зразка;
 забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в
Україні на законних підставах;
 організація разом з приймальною комісією вступних співбесід з
іноземними абітурієнтами;
 підготовка наказів про зарахування іноземних громадян на
підготовче відділення, про відрахування з підготовчого
відділення, переведення до іншої групи;
 видача студентам, які успішно завершили навчання на
підготовчому відділення, свідоцтв встановленого МОН України
зразка;
 оформлення та зберігання особових справ іноземних громадян та
підготовка відповідних відомостей для внесення в електронну
базу обліку;

