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№ 
Захід Відповідальні Термін 

1 Створити Центр по роботі 3 
іноземними здобувачами вищої освіти, 
цо кола обов'язків якого буде входити 
(але не обмежуючись зазначеним), 
наступне: 

• профорієнтаційна робота з метою 
залучення на навчання у МНАУ 
іноземних громадян і осіб без 
громадянства (розробка, друк і 
розповсюдження рекламних 
матеріалів, контакт з рекрутерами, 
колишніми здобувачами вищої 
освіти інших закладів вищої освіти 
України, які завершили навчання 
на підготовчому відділенні, 
прямий контакт зі школами 
зарубіжних країн); 

• опрацювання отриманого пакету 
документів, надсилання іноземцеві 
запрошення на навчання у МНАУ; 

® організація прибуття іноземця на 
територію України (за 
необхідності — зустріч в 
аеропорту, залізничному чи 
автовокзалі, або делегування цих 
обов'язків ректрутерові, якщо 
можливо); 

• перевірка наданих документів, що 
підтверджують статус іноземця 
(зв'язок з попереднім навчальним 
закладом іноземного 
громадянина); 

• нострифікація документів про 
освіту іноземця; 

© вироблення тимчасової посвідки 
на проживання іноземця на 

Перший проректор 
Бабенко В.Д., проректор з 
НР Новіков О.Є, 
начальник НДЦ МСПЗ 
Кривонос В.А., проректор 
з виховної роботи Шарата 
H.Г., проректор з АГЧ 
Побережець Л.Г., декан 
факультету довузівської 
підготовки Марценюк 
I.М. 

2019 р. 



території України; 
• подальший супровід навчання і 

проживання іноземних здобувачів 
вищої освіти. 

2 

Створити Підготовче відділення для 
іноземних громадян і осіб без 
громадянства в структурі НДЦ МСПЗ (у 
замках виконання відповідних Заходів, 
розроблених НДЦ МСПЗ і затверджених 
зектором МНАУ) 

Перший проректор 
Бабенко В.Д., проректор з 
НР Новіков О.Є, 
начальник НДЦ МСПЗ 
Кривонос В А., директор 
ТЕК Рибачу к В.П. 

перший 
квартал 
2019 року 

3 

Внести пропозиції щодо пріоритетних 
зарубіжних країн, з яких факультет 
планує набирати здобувачів вищої 
освіти, та найбільш затребуваних 
спеціальностей на міжнародному 
освітньому ринку 

Декани факультетів січень 2019 
року 

4 

Внести пропозиції щодо створення 
нових спеціальностей, актуальних на 
сучасному ринку праці, і в яких мають 
потребу іноземці 

Декани факультетів січень 2019 
року 

5 
Забезпечити володіння іноземними 

мовами на рівні В2 не менше 30% НПП 
кафедр факультетів 

Декани факультетів 2020 р. 

6 
Врахувати знання іноземної мови при 

підписанні контракту з науково-
педагогічними працівниками 

Ректор МНАУ, ректорат постійно 

7 

Залучати до навчального процесу з 
метою підвищення рівня володіння 
англійською мовою НІШ і здобувачів 
вищої освіти МНАУ іноземних фахівців 
(волонтери Корпусу Миру США, 
викладачі іноземних університетів) 

Декани факультетів, 
начальник НДЦ МСПЗ 
Кривонос В А. 

постійно 

8 
Преміювати НПП кафедр факультету, 

які викладатимуть іноземним здобувачам 
вищої освіти англійською мовою (30% 
від окладу) 

Ректорат, декани 
факультетів 

постійно 

9 

Створити англомовні бакалаврські і 
магістерські курси за обраними 
спеціальностями, найбільш бажаними 
цля іноземних здобувачів вищої освіти 

Ректорат, декани 
факультетів 

2020 р. 

10 

Брати участь у освітніх виставках за 
кордоном (нові освітні ринки для набору 
іноземців, контакти з рекрутерами, 
розвиток освітньо-наукового 
співробітництва) 

Проректор з НР Новіков 
О.С., начальник НДЦ 
МСПЗ Кривонос В А. 

постійно 

11 

Оновлювати сторінки науково-
цослідного центру міжнародного 
співробітництва і правового 
забезпечення (далі - НДЦ МСПЗ) на веб-
сайті МНАУ актуальною інформацією 

Начальник НДЦ МСПЗ 
Кривонос В.А., зав. каф. 
інформаційних систем і 
технологій Волосюк Ю.В. 

за 
необхідност 
і 



для іноземців щодо умов прийому, 
набору, проживання і навчання. 

12 

Оновлювати і доповнювати базу даних 
зекрутингових фірм - посередників, що 
займаються набором іноземних 
здобувачів вищої освіти, інтенсивна 
зобота з посередниками. 

Начальник НДЦ МСПЗ 
Кривонос В.А. 

постійно 

13 

Взаємодіяти з посадовцями, 
відповідальними за перебування 
іноземців в Україні, їх в'їзд на територію 
України, проживання і навчання 
(Міграційна служба Миколаївської 
області, органи охорони правопорядку, 
страхові компанії, лікарні). 

Начальник НДЦ МСПЗ 
Кривонос В.А. 

постійно 

14 
Відвідувати щорічну конференцію ДУ 

"Український державний центр 
міжнародної освіти" 

Провідний фахівець 
НДЦ МСПЗ 
Карбашевський В.В 

щороку 

15 

Забезпечити участь НПП та здобувачів 
вищої освіти факультетів МНАУ у 
програмах академічної мобільності, 
акцентуючи, але не обмежуючись, 
країнами СНД, Азії, Близького Сходу та 
ін. країн, з метою додаткового 
проведення профорієнтаційної роботи 

Ректорат, перший 
проректор Бабенко Д.В., 
проректор з НР Новіков 
О.С., начальник НДЦ 
МСПЗ Кривонос В.А. 

постійно 

16 

Здійснювати набір іноземних 
громадян на навчання у МНАУ без 
посередників: 

• започаткування і підтримка 
прямих контактів з керівництвом 
неповних середніх закладів освіти, 
коледжів іноземних країн; 

• проведення дистанційної 
профорієнтаційної роботи з 
потенційними абітурієнтами 
випускниками зазначених закладів 
освіти. 

Ректорат, начальник 
НДЦ МСПЗ Кривонос 
В .А., декан факультету 
довузівської підготовки 
Марценюк І.М. 

постійно 

17 

Здійснювати безпосередній набір 
іноземних здобувачів вищої освіти: 

• опрацювання звернень іноземних 
громадян (самостійно або через 
посередника), оформлення анкети 
прийом документів відповідно до 
переліку проведення вступного 
тестування оформлення вступу 
закріплення кураторів за 
іноземними здобувачами вищої 
освіти 

Начальник НДЦ МСПЗ 
Кривонос В .А., декани 
факультетів 

постійно 

18 

Забезпечити поселення іноземних 
здобувачів вищої освіти в гуртожитках 
МНАУ 

Начальник НДЦ МСПЗ 
Кривонос В.А., проректор 
з АГЧ Побережець Л.Г. 

постійно 



Забезпечити навчальний процес в Перший проректор постійно 
19 академічних групах відповідно ДО Бабенко В.Д., декани 

обраної спеціальності факультетів 

Перший проректор 

Проректор з наукової роботи 

Начальник НДЦ МСПЗ 

Д.В. Бабенко 

О.Є. Новіков 

В.А. Кривонос 


