
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

Головною метою діяльності відділу міжнародних зв’язків є активізація 

міжнародної діяльності, організації набору на навчання іноземців та осіб без 

громадянства, слухачів, аспірантів та здобувачів, участь у реалізації спільних 

навчальних проектів з університетами інших країн, профорієнтаційна робота  

по залученню іноземців на навчання в університеті. 

Діяльність Відділу має своєю  ціллю створення мережі партнерських 

зв’язків з іноземними закладами освіти з питань освітніх послуг та 

здійснення академічних обмінів (мобільності). 

До основних завдань відділу належать: 

• реалізація в Університеті державної політики, спрямованої на 

підвищення рівня якості професійної підготовки іноземних студентів 

(слухачів, аспірантів); 

• встановлення зв’язків з посольствами і консульствами іноземних 

держав в Україні; 

• пошук компаній-агентів з метою залучення іноземних громадян 

на навчання в Університеті; 

• підготовка інформації про надання освітніх послуг з метою 

зростання контингенту іноземних студентів в Університеті; 

• надання інформаційної підтримки іноземним громадянам з 

питань отримання ними запрошень на навчання в Університеті та 

оформлення віз, умов прийому та зарахування, визнання й 

апостилювання документів про освіту, а також перебування іноземців 

на території України; 

• координація разом з приймальною комісією питань, пов’язаних зі 

вступом і зарахуванням іноземних громадян на навчання в університеті 

за акредитованими спеціальностями; 

• прийом документів, здійснення процедури зарахування 

й  організація навчання  іноземних громадян на підготовчих курсах для 

іноземних громадян; 

• координація питань, пов’язаних з навчанням іноземних студентів 

на факультетах та в інститутах; 

• співпраця з органами Головного управління національної поліції  

в м. Суми, Управлінням Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби та Управління Державної міграційної служби 

України в Сумській області з питань діяльності Відділу; 

• співпраця з дочірнім підприємством  МОН України «Український 

державний центр міжнародної освіти», ДП «Інформаційно-іміджевий 

центр»; 

• організація набору учасників програм академічних обмінів; 

• вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, 

досвіду провідних ЗВО України в галузі підготовки іноземних 

студентів; 



• контроль за оформленням особових справ іноземних студентів, 

контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують 

навчання та проживання іноземців в університеті; 

• контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян в 

органах Державної міграційної служби України згідно чинного 

законодавства; 

• забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при 

здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу 

освіту, якщо такі подаються ними при вступі до університету; 

• ведення обліку контингенту іноземців, які навчаються в 

Університеті та надання відповідної інформації на запити різних 

установ; 

• сприяння в організації та проведенні виховної роботи з 

іноземцями, які навчаються  в університеті, ознайомленні їх з чинним 

законодавством України,  загальноприйнятими нормами поведінки,  

Статутом університету, Положенням про навчальний процес, 

Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами проживання в 

гуртожитку. 

Основними функціями відділу міжнародних зв’язків виступають: 

• ведення з юридичними та фізичними особами переговорів щодо 

залучення на навчання іноземних громадян; 

• підготовка проектів і підписання договорів про співпрацю з 

фірмами-агентами з метою залучення іноземців на навчання в 

Університеті; 

• здійснення інформаційної діяльності, зокрема, створення баз 

даних, підготовка рекламних проспектів, презентацій, ведення 

інформаційного сайту Відділу; 

• контроль за набором та підготовкою іноземних громадян в 

Університеті в межах компетенції відділу міжнародних зв’язків. 

 

 

 

  



INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT 

 

The main aim of activity of international relations department is activation of 

international practice, organization of set on the studies of foreigners and persons 

without citizenship, listeners, graduate students, participating in realization of 

general educational projects with the universities of other countries, vocational 

orientation on bringing in of foreigners on studies in the university. 

Activity of Department has the aim of networking of partner connections with 

foreign establishments of education on questions educational services and 

realization of academic exchanges (mobility). 

To the basic goals to the department belong: 

• realization is in University of the public policy sent to the increase of 

level of quality of professional preparation of foreign students (listeners, 

graduate students); 

• establishing connections with embassies and consulates of the foreign 

states in Ukraine; 

• search of companies-agents with the aim of bringing in of foreign 

citizens on studies in University; 

• preparation of information about the grant of educational services with 

the aim of increase of contingent of foreign students in University; 

• grant of informative support to the foreign citizens on questions a 

receipt by them invitations for studies in University and registration of visas, 

terms of reception and put, confession and apostille documents about 

education, and also stay of foreigners on territory of Ukraine; 

• co-ordination together with the Admission authority of the questions 

related to the entry and put of foreign citizens on studies in the university 

after the licensed specialities; 

• reception of documents, realization of procedure of put and 

organization of studies of foreign citizens are on a preparatory department 

for foreign citizens; 

• co-ordination of questions, foreign students related to the studies on 

faculties and in institutes; 

• collaboration with the organs of Main administration of national 

police of Sumy, by Department of security of Ukraine, Government frontier 

service and Department of Government migratory service of Ukraine in the 

Sumy area according to questions of activity of Department; 

• collaboration with the associated company MES of Ukraine the 

«Ukrainian state center of international education», SE «Informatively-

imaginary center»; 

• organization of set of participants of the programs of academic 

exchanges; 

• study of front-rank educational technologies of foreign countries, 

experience of leading EHE of Ukraine in branch of preparation of foreign 

students; 



• control after registration of the personal files of foreign students, 

contracts with foreign students, documents that accompany studies and 

residence of foreigners in the university; 

• control after timely registration of foreign citizens in the organs of 

Government migratory service of Ukraine in obedience to a current 

legislation; 

• providing to the foreigners of organizational and legal support is 

during realization of procedure of nostrification of foreign documents about 

higher education, if such are given by them at entering university; 

• registering of contingent of foreigners that study in University and 

grant of corresponding information on the queries of different 

establishments; 

• assistance in organization and realization of educator work with 

foreigners that study in the university, acquaintance of them with the current 

legislation of Ukraine, generally accepted codes of conduct, Regulations of 

university, Statute about an educational process, Rules of internal order, 

Rules of residence in a dormitory. 

As basic functions of international relations department come forward: 

• conduct with the legal and natural persons of negotiations in relation 

to bringing in on the studies of foreign citizens; 

• preparation of projects and signing of agreements on a collaboration 

with firms-agents with the aim of bringing in of foreigners on studies in 

University; 

• realization of informative activity, in particular, creation of bases 

given, preparation of booklets, presentations, conduct of informative site of 

Department; 

• control after a set and preparation of foreign citizens in University 

within the limits of competense of international relations department. 
 

 
 


