
УХВАЛА 

вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

від 17.12.2012 

 

 

Про підсумки набору іноземних громадян 

 у 2012/2013 навчальному році 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію декана по роботі з іноземними 

учнями Северинова О.В., комісія відзначає, що: 

1. Динаміка контингенту іноземних громадян щорічно зростає. 

Найбільша кількість набору іноземних громадян досягла у поточному 

навчальному році. 

2. Прийом на навчання здійснюється згідно до нормативних 

документів. На кожного іноземного громадянина заведено особисту справу, 

здійснюється контроль за дотриманням паспортно-візового режиму. 

3. Усі студенти забезпечені місцем у гуртожитках університету або за 

бажанням проживають у приватному секторі.  

4. Зростання контингенту іноземних студентів значно підвищило 

надходження позабюджетних коштів до каси університету. 

Разом з тим для подальшого збільшення кількості іноземних громадян 

та поліпшення їх підготовки в ХНЕУ є невикористані резерви. 

 Вчена рада вважає за доцільне у майбутньому: 

1. Продовжувати відряджати представників ХНЕУ до іноземних 

держав з метою встановлення прямих зв’язків з іноземними партнерами, 

участі у виставках та презентаціях – відповідальний  ректорат (постійно). 

2. Продовжити розробку комплексу рекламних заходів щодо всебічного 

інформування іноземних громадян про університет та правил вступу до 

нього. З цією метою: 

- вчасно поновлювати інформацію особливо англійською та російською 

мовами, розміщену на сайтах університету; 

- надсилати рекламні проспекти в різні довідники про вищі навчальні 

заклади України; 

- листуватися з випускниками ХНЕУ, які мешкають у різних державах; 



- виготовити та розповсюдити оновлені буклети, СD-rom англійською, 

французькою, російською, китайською та в’єтнамською мовами – 

відповідальний проректор Єрмаченко В.Є. (травень 2013). 

 3. Збільшувати кількість надійних юридичних посередницьких 

організацій з метою залучення іноземних громадян на навчання в ХНЕУ – 

відповідальний проректор Єрмаченко В.Є. (постійно). 

4. Постійно брати участь у заходах з набору іноземних громадян на 

навчання у вищих навчальних закладах на державному та місцевому рівнях 

через раду проректорів з міжнародних зв’язків та державний центр 

міжнародної освіти МОН України – відповідальний проректор Єрмаченко 

В.Є. (постійно). 

5. Постійно підтримувати зв'язок з випускниками ХНЕУ та асоціаціями 

випускників університету – відповідальний декан по РІУ Северинов О.В. 

(постійно). 

6. При виїзді іноземних студентів на канікули або по закінченню 

навчання, кожного з них забезпечити оновленим рекламним пакетом (буклет, 

диск) – відповідальний декан по РІУ Северинов О.В. (травень 2013). 

 7. Збільшувати кількість іноземних громадян з викладанням 

англійською мовою – відповідальний проректор Єрмаченко В.Є. (постійно).  

 8. Для підвищення якісної підготовки іноземних громадян, які 

в`їзжають на навчання після 1 вересня своєчасно розробляти графіки 

додаткових консультацій та занять – відповідальні декани учбових 

факультетів (постійно).  

 9. Для своєчасного забезпечення якісної підготовки іноземних 

громадян на підготовчому відділенні забезпечити резерв:  

вакансій викладачів мовної підготовки; 

учбових аудиторій на 8-12 осіб – відповідальний ректорат (постійно) 

10. Впорядкувати ціни в межах напрямків підготовки іноземних 

громадян з метою виключення великих розбіжностей – відповідальний  нач. 

планового відділу Слободчук А.М. (березень-квітень 2013 р.). 

11. При плануванні місць у гуртожитках університету на наступний 

навчальний рік передбачати їх резерв на зростання чисельності іноземних 

студентів з метою стовідсоткового пофакультетського принципу розселення 

– відповідальні зав.побуту Клок А.П. (квітень 2013 р.). 



12. Вдосконалювати нарахування надбавок викладачам, які працюють в 

групах з найбільшою кількістю іноземних студентів, особисто для студентів 

першого курсу, які в`їзжають після першого вересня – відповідальний декан 

по РІУ Северинов О.В. (постійно)  

 

 


