які надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його
походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження
навчання за наступним рівнем вищої освіти відповідно до законодавства країни,
яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
2.3. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до
ПЗВО «Київський міжнародний університет» на підставі наказів про
зарахування, що формуються в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти (далі – ЄДЕБО).
2.4. Положення Правил прийому до ПЗВО «Київський міжнародний
університет» щодо строків подачі заяв, проведення вступних випробувань,
творчих конкурсів і зарахування розповсюджуються на іноземців та осіб без
громадянства.
2.5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до
ПЗВО «Київський міжнародний університет» користуються такими самими
правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
2.6. Для вступу до ПЗВО «Київський міжнародний університет» іноземець
особисто подає до Приймальної комісії 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 здійснити 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) 12 (дванадцять) фотокарток розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
Документи, зазначені у підпунктах 15 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 14 цього пункту, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні
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для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій
справі вступників/студентів.
ІІІ. Координаційні заходи щодо підготовки іноземних громадян
3.1. Організацією навчання, проживання, медичного обслуговування
іноземних громадян в ПЗВО «Київський міжнародний університет» опікується
Відділ по роботі з іноземними громадянами, який займається організацією
навчання, проживання та забезпеченням перебування іноземців в Україні на
законних підставах.
3.2. Робота Відділу по роботі з іноземними громадянами спрямована на
вирішення таких завдань, як:
− вивчення закордонного ринку освітніх послуг з метою розвитку системи
підготовки фахівців для зарубіжних країн;
− оформлення, реєстрація та видача запрошень на навчання та
співробітництво з Українським державним центром міжнародної освіти
Міністерства освіти і науки України щодо надання іноземним громадянам
підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання в ПЗВО «Київський
міжнародний університет», а також їх перебування в Україні впродовж терміну
навчання.
− контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян в Державній
міграційній службі України згідно з чинним законодавством;
− контроль за перевіркою документів, які пред'являють іноземні
громадяни при вступі і зарахуванні до Університету згідно з чинним
законодавством;
− контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів,
контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання
іноземних громадян;
− надання іноземцям організаційної підтримки при здійсненні процедури
нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються
ними при вступі до Університету;
− співпраця із структурними підрозділами університету, які задіяні в
процесі надання освітніх послуг іноземним громадянам.
− розроблення й оновлення Положення про прийом іноземців до
Університету;
− участь у вирішенні питань надання іноземцям додаткових платних
освітніх послуг;
− формування єдиного демократичного інтернаціонального студентського
середовища;
− підтримання зв’язків із випускниками-іноземцями різних років.
3.3. Відділ по роботі з іноземними громадянами співпрацює з фірмамипосередниками: ТОВ «Юкрейна Голд Стар», ТОВ «Тайм ТУ», ТОВ «Україна
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для Китаю», ТОВ «Навчання майбутнього».
3.4. Організація освітнього процесу здійснюється на достатньому
науковому і методичному рівнях для підготовки іноземців до навчання в ПЗВО
«Київський міжнародний університет», а також в інших закладах вищої освіти
України.
В Університеті створено сприятливі умови для здобуття вищої освіти для
іноземців та осіб без громадянства. У проектній групі є фахівці зі знанням
англійської мови за рівнем В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з
мовної освіти, що підтверджено відповідними документами.
Розроблені навчальні плани з обов’язковим вивченням української мови як
окремої навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна” у разі підготовки
іноземців та осіб без громадянства, навчально-методичні комплекси з
перекладом на англійську мову, підготовлено методичні вказівки з вивчення
української мови як іноземної.
3.5. Студенти-іноземці забезпечуються гуртожитком, житлова площа якого
складає 14397 м2 (Києво-Святошинський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Оксамитова, 18-А), відповідно на одного мешканця – не менше 6,0 м2.
Існуючі потужності дають змогу повністю задовольнити відповідні
потреби студентів щодо проживання у гуртожитку. Гуртожиток відповідає
існуючим санітарним нормам СНІП 42-121-4719-88 і облаштований
необхідними для функціонування приміщеннями. На території гуртожитку є
пральня, магазин, підземний і наземний паркінг. На всіх поверхах і прилеглій
території забезпечено також відео спостереження. Відповідно до встановлених
вимог для проживання гуртожиток обладнаний необхідними меблями та
інвентарем. У блоці розміщено три кімнати для проживання, кухня, два
туалети, дві душові кімнати. У кожній кімнаті є точка доступу системи WI-FI.
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