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1. Набір на навчання та підготовка фахівців з числа іноземних
громадян та осіб без громадянства в Одеській національній академії зв’язку
ім. О.С. Попова (далі ОНАЗ) здійснюється згідно із Законами України «Про
освіту», «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», Постановою Кабінету Міністрів України № 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), Постановою 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),
Постановою Кабінету Міністрів України № 579 від 12 серпня 2015 року «Про
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність», Наказом Міністерства освіти і науки України № 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, 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,
Наказом Міністерства освіти і науки України № 729 від 12 вересня 2018 року
«Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», Наказом
Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11.10.2018 року «Про
затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на
навчання до закладів вищої освіти», Листа Міністерства освіти і науки № 1/930 від 17.01.2019 року «Щодо дотримання вимог під час зарахування до
закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства», а також Правил
прийому до Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова,
затверджених на засіданні Вченої Ради (протокол № 7 від 31.01.2019 року).
2. До ОНАЗ ім. О.С. Попова приймаються іноземці та особи без
громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яким
надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і
які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній
рівень та виявили бажання здобувати вищу освіту.
3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
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Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного
бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів
України.
4. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть
здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між
закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців до ОНАЗ ім. О.С. Попова на навчання за рахунок
коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
5. До ОНАЗ ім. О.С. Попова приймаються іноземні громадяни без
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, мовними та іншими ознаками.
6. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
ОНАЗ ім. О.С. Попова за акредитованими освітніми програмами
(спеціальностями).
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ОНАЗ ім. О.С. Попова:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше
01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого
бакалавра, бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання за програмами підготовчого
відділення, за програмами академічної мобільності, з вивчення державної
мови та/або мови навчання, в аспірантурі, докторантурі, для здобуття
післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку
переведення та поновлення (на підставі рішення приймальної комісії за
результатами вивчення нею поданих документів).
Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти
здійснюється за результатами вступних випробувань 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.
7. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються
до ОНАЗ ім. О.С. Попова на підставі наказів про зарахування, що
формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
8. Вимоги ОНАЗ ім. О.С. Попова щодо відповідності вступників із
числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому
на відповідні рівні вищої освіти, а також строки подання,
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розгляду/оцінювання документів, проведення вступних випробувань та
зарахування
іноземців
зазначаються
у Правилах
прийому та
оприлюднюються на офіційному веб-сайті ОНАЗ ім. О.С. Попова.
9. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених
квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки
України.
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.
11. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в
Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при
вступі до закладів вищої освіти України користуються такими самими
правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням
закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним
замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з
предметів, передбачених Правилами прийому ОНАЗ ім. О.С. Попова.
12. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які
потребують додаткового або тимчасового захисту, і вступають до закладів
вищої освіти за правилами, передбаченими Правилами прийому для
громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця
державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України
квот.
13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ),
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності
Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в
Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за
програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено
присвоєння відповідних кваліфікаційних/наукових ступенів.
За результатами процедури визнання ОНАЗ ім. О.С. Попова приймає
рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає
результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.
У разі прийняття Міністерством освіти і науки України рішення про
відмову у визнанні наданого документа про здобутий рівень, у тому числі
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через його неавтентичність, ОНАЗ ім. О.С. Попова відраховує такого
іноземця.
14. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчого
відділення, з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється
без вступних випробувань за умови наявності у них повної загальної
середньої освіти, отриманої за межами України.
15. Для вступу до ОНАЗ ім. О.С. Попова іноземець особисто подає до
Міжнародного відділу (далі МВ) заяву у паперовій формі. До заяви
іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним
закладом ( у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з
другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про
зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти,
отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних
дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про
освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти,
якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійсненими визнання
кваліфікації за документом;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що
посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
9) при вступі до аспірантури додатково подаються дослідницька
пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому
порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих
наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або
англійською мовою: тематичний план дисертаційної роботи для здобуття
наукового ступеня доктора наук; копія диплома про присвоєння відповідного
наукового ступеня;
10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної
мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до ОНАЗ
ім.. О.С.Попова та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або
договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.
* Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
** Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути
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засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій
країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною
установою України, якщо це не передбачено міжнародними договорами
України.
*** Заява та документи, зазначені у цьому пункті, зберігаються в
особовій справі вступників/студентів у МВ.
16. Навчання іноземців за акредитованими спеціальностями
здійснюється за очною (денною) та заочною (дистанційною) формами
навчання.
17. Навчання іноземців на підготовчому відділенні здійснюється за
денною формою згідно з навчальними програмами, розробленими ОНАЗ ім.
О.С.Попова.
18. Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземець
отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців та
осіб без громадянства (свідоцтва виготовляються за зразком згідно з
додатком до Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземців
та осіб без громадянства затвердженим Наказом МОН № 1541 від 01.11.2013
року (із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН № 1272 від 11.12.2015
року та № 1167 від 11.08.2017 року)
19. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами
України та державними програмами здійснюється на підставі направлення
Міністерства освіти і науки України у порядку, передбаченому цими
договорами та програмами. Якщо іноземці, які навчатимуться за
міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної
підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти,
вони зараховуються на підготовче відділення відповідно до листівнаправлень МОН.
20. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям
видається студентський квиток державного зразка.
21. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення
іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі
наказів ОНАЗ ім. О.С. Попова.
22. Оплата освітніх послуг, що надаються іноземцям, здійснюється за
договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між
ОНАЗ ім. О.С. Попова та іншими закладами вищої освіти про міжнародну
академічну мобільність.
23. Прийом іноземних громадян на навчання до ОНАЗ ім. О.С. Попова
може здійснюватися на підставі:

міждержавних та інших міжнародних угод України;

загальнодержавних програм;

направлень Міністерства освіти і науки України;

договорів, укладених Академією з юридичними та фізичними особами;

міжнародних угод Академії.
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24. Іноземні громадяни можуть навчатися в ОНАЗ ім. О.С. Попова
фізичних та юридичних осіб або в межах державного замовлення за
направленням Міністерства освіти і науки України.
25.
здійснюється:

Прийом

іноземних громадян до ОНАЗ ім. О.С. Попова

 на підготовче відділення для іноземних громадян (далі ПВ) за
денною формою навчання;
 для здобуття певних рівнів вищої освіти за акредитованими
спеціальностями за денною (очною) та заочною (дистанційною)
формами навчання: першого (бакалаврського), другого
(магістерського), третього (освітньо-наукового/наукового);
 для отримання післядипломної освіти (перепідготовка,
спеціалізація, стажування та підвищення кваліфікації).
26. Іноземці, які закінчили навчання за певним рівнем вищої освіти або
на ПВ і виявили бажання продовжити освіту (за умови прийняття в
установленому порядку рішення Приймальної комісії ОНАЗ ім. О.С. Попова
– далі ПК), можуть бути зараховані на подальше навчання протягом 10
календарних днів з дати видання наказу про закінчення ПВ або попереднього
рівня вищої освіти.
27. Для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 1-й
курс приймаються особи з повною середньою освітою, які зараховуються на
навчання за результатами розгляду поданих до ПК документів згідно з
пунктом 15 даного Положення та за результатами вступних випробувань з
визначених Правилами прийому до ОНАЗ ім. О.С. Попова предметів і мови
навчання та на підставі договору (контракту) на навчання або листанаправлення МОН.
28. При прийомі до ОНАЗ ім. О.С. Попова за програмами бакалаврської
підготовки на старші курси іноземні громадяни зараховуються за
результатами розгляду
поданих до ПК згідно з пунктом 15 даного
Положення документів, в тому числі документів про попередню освіту
(академічна довідка, або диплом про середню спеціальну освіту), та на
підставі укладеного договору на навчання.
29. Для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти
приймаються особи, які мають попередню освіту не нижчу за рівень
бакалавра або спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю). Такі
особи зараховуються на навчання за результатами розгляду поданих до ПК
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згідно з пунктом 15 даного Положення документів та результатами вступних
випробувань з визначених Правилами прийому до ОНАЗ ім. О.С. Попова
предметів та на підставі договору (контракту) на навчання або листанаправлення МОН.
30. До аспірантури та докторантури іноземні громадяни зараховуються
за результатами розгляду поданих до відділу аспірантури документів згідно з
пунктом 15 даного Положення, за результатами визначених Правилами
прийому вступних випробувань, за наявності згоди наукового керівника та
на підставі укладеного договору на навчання.
31. На ПВ іноземці зараховуються тільки за денною формою навчання
за результатами розгляду поданих згідно пункту 15 даного Положення
документів та на підставі укладеного договору (контракту) на навчання або
листа-направлення МОН.
32. Іноземні студенти, які приймаються на навчання за базовими
акредитованими напрямами, інтегруються в навчальні групи разом з
українськими студентами або в окремі групи для іноземних студентів.
Групи для слухачів ПВ відкриваються за умови наповнюваності групи від 6
до 10 слухачів. Навчання на ПВ організується відповідно до затвердженого
та оприлюдненого на веб-сайті ОНАЗ ім. О.С. Попова Положення про
Підготовче відділення для іноземних громадян.
33. Усі іноземці, зараховані на навчання до Академії за денною формою
навчання, забезпечуються місцями у гуртожитках Академії протягом усього
терміну навчання (студенти заочної форми навчання – тільки на термін
заліково-екзаменаційних сесій. Поселення у гуртожиток відбувається
відповідно до затвердженого Порядку, оприлюдненого на веб-сайті ОНАЗ ім.
О.С.Попова.
34. Умови навчання в Академії, проживання у гуртожитках Академії та
сплати за навчання та проживання, визначаються відповідними договорами
(контрактами) на навчання та проживання.
35. Накази про зарахування іноземних громадян на ПВ та накази на
поселення до гуртожитку готує Міжнародний відділ, про зарахування до
бакалаврату та магістратури за акредитованими спеціальностями
–
Приймальна комісія, в аспірантуру/докторантуру – відділ аспірантури ОНАЗ
ім. О.С. Попова. Накази про зарахування іноземних громадян формуються в
Єдиній державній електронній бази з питань освіти .

