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1. Загальні положення 

1.1. Підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства у Центрі 

довузівської підготовки Мукачівського державного університету (далі – 

Підготовчі курси) створено з метою підготовки до вступу на факультети 

Університету, заклади вищої освіти України іноземних громадян, осіб без 

громадянства, які мають повну загальну середню освіту.  

1.2. Основною метою діяльності Підготовчих курсів є вивчення державної 

мови та /або мови навчання, підготовка іноземців та осіб без громадянства до 

вступу на факультети Університету або до інших навчальних закладів України за 

обраним фахом. 

1.3. Підготовчі курси є структурним підрозділом Університету та 

безпосередньо підпорядковуються проректору з науково-педагогічної роботи. 

1.4. У своїй діяльності Підготовчі курси керуються Конституцією 

України, Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими 

актами, Статутом Університету, цим Положенням, наказами та 

розпорядженнями Університету та іншими локальними актами Університету. 

1.5. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на 

договірній основі. Розмір та порядок оплати встановлюється Університетом 

відповідно до нормативно-правових актів. 

 

2. Основні напрями діяльності 

2.1. Здійснення освітньої  діяльності з підготовки до вступу до закладів 

вищої освіти України, в основі якої є вивчення іноземними  слухачами державної 

мови та інших навчальних дисциплін, згідно з навчальними планами та 

програмами. 

2.2. Забезпечення навчального процесу на Підготовчих курсах. 

2.3. Координація діяльності кафедр та інших структурних підрозділів 

Університету стосовно питань роботи Підготовчих курсів. 

2.4. Здійснення методичного забезпечення навчального процесу: сприяння 

у створенні викладачами навчальних посібників, методичних розробок та інших 

навчально-методичних матеріалів. 

2.5. Організація і координація профорієнтаційної роботи Підготовчих курсів. 

2.6. Розробка інформаційних і навчально-методичних матеріалів. 

2.7. Здійснення підбору викладацького складу, а також інших 

співробітників Підготовчих курсів. 



2.8. Організація заходів, пов’язаних з випуском слухачів Підготовчих 

курсів. 

2.9. Ведення статистичного обліку та звітності за результатами роботи 

Підготовчих курсів протягом навчання. 

2.10. Проведення рекламно-організаційних заходів щодо залучення 

іноземців та осіб без громадянства до навчання на Підготовчих курсах. 

2.11. Забезпечення виконання іноземними слухачами вимог, навчальних 

планів та програм, положень, розпоряджень, наказів керівництва Університету, 

загальних правил поведінки, а також правил внутрішнього розпорядку 

навчального закладу. 

2.12. Інша робота, пов’язана з діяльністю Підготовчих курсів. 

 

3. Порядок роботи та організація навчального процесу 

3.1. На Підготовчі курси приймаються іноземні громадяни та особи без 

громадянства, які бажають підготуватись до вступу на факультети Університету 

та до інших закладів вищої освіти України. 

3.2. Зарахування іноземців та осіб без громадянства за навчальними 

програмами Підготовчих курсів з вивчення державної мови та /або мови 

навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої 

освіти, отриманої за межами України. 

3.3. Підставою для зарахування на Підготовчі курси є наявність повного 

пакету документів, перекладених українською мовою з нотаріальним 

засвідченням перекладу:  

– заповнена заява; 

– документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень; 

– додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (за наявності); 

– копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

– поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

– 4 фотокартки розміром 30х40 мм; 

– згоду на збір та обробку персональних даних; 

– копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

3.4. Документи про здобуту освіту мають бути засвідчені в країні їх 

видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого 

засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами України. 

3.5. Пакет документів надається до відділу міжнародних зв’язків та 

роботи із іноземними студентами Університету для формування особової справи 

слухача. 

3.6. Зарахування іноземців та осіб без громадянства на Підготовчі курси 

проводиться індивідуально за наказом ректора Університету. 

3.7. Навчальні групи слухачів Підготовчих курсів формуються у складі, що 

забезпечує організацію навчального процесу з достатньою якістю засвоєння. 



Тривалість учбового дня 6-8 годин, на самостійне виконання завдань 

відводиться 2 години. 

3.8. Групи слухачів формуються з осіб віком від 17 років, які мають повну 

загальну середню освіту. 

3.9.  Для груп слухачів, які прибули на Підготовчі курси із запізненням, 

складають індивідуальний графік навчального процесу з підвищенням 

інтенсивності навчання. 

3.10. Навчальний процес здійснюється у формі: практичних занять, 

лабораторних робіт, самостійної роботи та контрольно-екзаменаційних заходів. 

3.11. Після завершення Підготовчих курсів проводяться випускні іспити. 

Іноземці та особи без громадянства, які успішно склали іспити, одержують 

Свідоцтво про закінчення Підготовчих курсів згідно Додатку 1 до цього 

Положення. Таке Свідоцтво має державний статус і надає вказаній категорії осіб 

право подавати документи для вступу до закладів вищої освіти України в межах 

ліцензійного обсягу. 

3.12. Відрахування іноземців та осіб без громадянства проводиться на 

підставі подання та за наказом ректора Університету. Підставами можуть бути: 

– за власним бажанням; 

– невиконання навчальних планів; 

– порушення умов контракту; 

– порушення чинного законодавства України; 

– за станом здоров’я; 

– інші випадки, передбачені українським законодавством. 

3.13.  Після завершення сесії слухачам,  які з поважної причини не склали 

заліки або іспити, згідно з наказом по Університету надається можливість 

додаткового складання заборгованостей протягом двох тижнів. 

 

4. Права  
4.1. Підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства  мають право 

надавати відповідні довідки щодо роботи, яка пов’язана з напрямами їх 

діяльності, надавати відповідні роз’яснення та документи за дорученням 

ректора, першого проректора або проректора з науково-педагогічної роботи 

Університету. 

 

5. Обов’язки 

5.1. Відповідальні особи за організацію та здійснення Підготовчих курсів 

для іноземців та осіб без громадянства виконують нормативно-правові акти 

Міністерства освіти і науки України з питань організації освітніх послуг щодо 

навчання іноземних громадян в Україні та зобов’язані забезпечувати якісну 

підготовку, яка відповідає державним стандартам України. 

 

6. Відповідальність 

6.1. Відповідальні особи за організацію та здійснення Підготовчих курсів 

для іноземних громадян та осіб без громадянства несуть відповідальність за: 

– невчасне і неналежне виконання покладених на них завдань і функцій; 

– невикористання в повній мірі наданих їм прав; 



– недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх     

організаційно-нормативних документів при здійсненні своїх функцій; 

– надання недостовірних даних, статистичної звітності та інформації з 

питань, що належать до їх компетенції. 

 

7. Взаємозв’язки 

7.1. Підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства в межах своїх 

завдань і повноважень взаємодіють з науковими, навчальними й 

адміністративними підрозділами Університету, а також з органами  

самоврядування районного, міського, обласного рівнів. 

 

8. Порядок внесення змін до Положення 

8.1.  Внесення змін до Положення оформляється шляхом викладення його 

в новій редакції. 
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Додаток 1 

до Положення про підготовчі курси для іноземців  

та осіб без громадянства у Центрі довузівської підготовки  

Мукачівського державного університету 

 

СВІДОЦТВО 
про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для 

іноземців та осіб без громадянства 

 

Серія ________ № _______ 
 

 
 

 

 
 

 

__________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові) 

__________________________________________________________ 

 

З ___ _________ 20___ р. до ___  ____________ 20___ р.           

навчався(лася) на підготовчому  факультеті, відділенні (у підрозділі) для 

іноземців та осіб без 

громадянства   _________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________ 
(найменування та місцезнаходження навчального закладу) 

__________________________________________________________, 
 

де вивчав(ла) предмети за програмою підготовки іноземців та осіб 

без громадянства до вступу до вищих навчальних закладів, програмами  з 

вивчення державної мови та/або мови навчання.  

У 20___ р. закінчив(ла) підготовчий(е)  факультет, відділення 

(підрозділ) для іноземців та осіб без громадянства і отримав(ла) такі 

оцінки з предметів, визначених навчальним планом:   
 

 …………………………………………….. ……………………….. 
……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………… 

 …...…………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………. 
.………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

      
 

      

 _________________               _______________                _________________ 
(посада                                       (підпис)                                (ініціали, прізвище)                                      

керівника або іншої  

уповноваженої особи 
 навчального закладу) 

 

__________________              ________________                ________________ 

(посада                                       (підпис)                                (ініціали, прізвище)                                       
керівника підготовчого 

факультету, відділення (підрозділу) 
для іноземців та осіб  без громадянства) 

 
 

      М. П.                             
 

                                                        «________» _________________ 20_____ р. 
 

Реєстраційний № __________________ 


