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{ . зАгАлъЕ{ {  тхФ:ГgФж{ Е,F{ ня

MeTolo дiялъностi Вiддiлу мiжнародних зв'язкiв (далi ВМЗ) с

органiзацiя та пiдтримка мiжнародноТ дiяльностi Таврiйського нацiоналЬНОГО

унiверситету iMeHi В. I . Вернадського (далi  ТНУ) задля змiцнення аВТОРИТеТУ

унiверситету в cBiToBoMy ocBiTHboMy та науковому спiвтовариствах.

1.1. ВМЗ дiс на пiдставi Законiв Украiни < Про вищу ocBiTy> >  (J\Ъ1556VI I

вiд 01 .0'/ ,2014 р.), < Про наукову та науковотехнiчну лiяльнiстъ> >  (Nэ848VI I I  ВiД

26,L1.2015 р.), а також на пiдставi Постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, щО

регулюютъ умови прийому та перебування iноземних фахiвцiв у
держустановах, вiдрядження за кордон спiвробiтникiв унiверситету З дОДаТКаI \dИ

за вiдгtовiднi роки, Указiв Президента та Постанов ВерховноТ Ради УКРаiНИ,

Статуту ТНУ, Положення про академiчну мобiлънiсть ТаврiЙськОГО

нацiонального унiверситету iM. В. I . Вернадського, затвердженого рiшенНЯМ
ВченоТ ради ТНУ вiд 20 грудЕя 2019 рOку (далi  ПА\4).

| .2. Вiдповiдно до штатного розкладу ТНУ ВI \4З е структурним

пiдроздiлом ТНУ i пiдпорядковуетъся безпосереднъо проректору з наУкОВО

педагогiчноТ дiяльностi та iнновацiйного розвитку. Утворення, реорганiзацiя та

лiквiдацiя ВМЗ здiйснюсться у встановленому законодавством поряДкУ,

наказом ректора, на пiдставi рiшення Вченоi радрI  ТНУ.
1"З. ВМЗ у своТй дiяльностi керусться актами законодавства Украiни,

нормативними документами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, а ТакОЖ

Статутом ТНУ, рiшенням ВченоТ Ради та Ректорату, Г{ оложенням про ВМЗ,
1,4. I з питаЕь органiзацiТ та здiйснення мiжнародних зв'язкiв ВI \4З

спiвпрацю€ та узгоджус овоТ заходи iз структlzрними пiдрозлiлами ТНУ в МежаХ

Тхнъоi кошлпетенцiТ.

1.5. ВМЗ очолюеться начаJIъником вiддiлу, який призначасться на посаДУ

i звiльнясться з посади ректором ТНУ.
1.6. ВIVIЗ веде дiловодство, облiк i звiтнiсть rто закордоннИМ

вiдрядженням, може мати свою печатку < Вiддiл мiжнародних зв'язкiв> .

i,7. Робота ВМЗ здiйснюсться вiдповiдно до ппану роботи ВМЗ, якиЙ

rцорiчно затверджустъся на початку календарного (навчалъного) рОкУ
проректором з науковоiтедат,огiчноi дiяльностi та iнновацiйного розвитку.

1.В. За результатами дiялъностi за капендарний (навчальний) piK, пiсля

анапiзу. щорiчно склада€тъся звiт про роботу ВМЗ, який подаетъся проректорУ З

науковопедагогiчноr дiяльностi та iнновацiйного розвитку.

ш. oCHotsHI  н,dtlрямки I  зАвдАнILя дIяльностI  вIддшу
2.1. Розробка, опрацювання та погодження просктiв:

наказiв, положень, iнструкцiй, рекомендацiй у оферi мiжнародноТ

дiяльностi ТНУ;
стратегiй, концепцiй у сферi мiя< народноТ дiяльностi ТНУ та планiв ТхНЬОi

реалtзац11:



+

ДВОСТОроннiх та багатостороннiх мiжнародних договорiв i меморандумiв
ПРО СПiВРобiтництво в сферi освiти, науки, культури, тощо (у разi необхiдностi
Тх пролонгашii);

ДОКУМенТiв, що стосуються заходiв пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною
дiяльнiстю Тну:

TeKcTiB зовнiшнього листування з мiжнародними партнерами.
2.2. Контропь за виконанням договорiв про спiвпрацю iз закордонними

партнерами.
2.З. Пiдтримання безперервноТ взаемодiТ з питань мiжнародного

спiвробiтництва iз:

СТРУКТУрниМИ гriдроздiлами ТНУ, через визначених Тх керiвниками
rrосадових осiб, що вiдповiдають за органiзацiю i реалiзацiю заходiв пов'язанl.tх
iЗ yciMa Видами, типами та формами мiжнародноi академiчноТ мобiлъностi, в
межах компетенцii структурних пiдроздiлiв, визначених ПАМ;

робочими та дорадчими органами ТНУ;
органами громадського самоврядування ТНУ.
2,4. Формування" пiдтримка i просування позитивного iмiджу ТНУ в

cBiToBoMy ocBiTHboMy просторi та спiвпраця, в межах виконанЕя своТх
повноважень i згiдно з окремим дорученнями ректора iз:

структурними пiдроздiлами ir,{ iHicTepcTвa освiти i науки в YKpaTHi;
органами державноi влади i мiсцевого самоврядування, державними ,га

Приватними навчfuтъними (науковими) закладами, пiдприсмствами i установами
та громадськими органiзацiями Украiни (iх представництвами за кордоном);

дипломатичними представництвами та консульськими установаIч{ и
УкраТни за кордоном;

органами державноТ влади i мiсцевого самоврядуваЕня, навчаJIьними
(наУковими) закладами, пiдприемствами i установами рiзних форм власностi,
громадськи\ ,Iи9 гIравозахисними, гуманiтарними тоIцо органiзацiями iноземних
держав в YKpaTHi:

окремими вiтчизняними та закордонними експертами.
2.5. Участь у взасмодii iз структурними пiдроздiлами ТНУ в органiзацiТ,

кOординацii, t{ орN{ ативноправовому) iнформацiЙноаналiтичному, фiнансово
г:коноь.tiчному, гJротокOльному, експертному, консулътацiйному забезпеченнi
заходiв пов'язаних iз:

реалiзацiею ycix видiв" типiв та форl,r академiчноТ мобiльностi ТНУ,
зокрема Erasmus*  тощо, визначених ПANzI :

зzl"чученням зарубiжних грантiв i стипендiй;
пошук iнформацiТ про мiжнароднi фонди, гранти) конкурси, конференцiТ

для студентiв, аспiрантiв i спiвробiтникiв ТНУ;
ексlrортом ocBiTHix послуг/рекрутингом iнозеп,Iних студентiв;
встановленням та розвитком партнерських зв'язкiв iз унiверситетами та

науковими та iншими установами зарубiжних краiн;
пiдвищенням квалiфiкацiТ вL{ кладачiв за корцоном;

реалiзацiею crri;Tbнttx ocBiTHix проrрам iз зарубiжними партнерами;
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Збiльшlенням кiлькостi навчальних глленiв i дисциплiн, rцо викладак)тьOя
англiйською мовою;

розвиткоL4 наукового парку ТНУ.
2.6. Виконання вiдповiдного обсягу заходiв Lцодо органiзацiйного i

ilротокольного забезпе,аення гiриЙому iнозсмFIих делегацiЙ та окремих громадян
iноземних держаЕ в ТНУ та офiцiйноТ участi представникiв ТНУ у мiжнародних
захOлах на територiТ УкраТни i закордонtllд.

2.7 " Участь у пiдгот,овцi та узагальнеt{ нi пропозицiй rrдодо обговорення на
tsченiй Радi i Ректорату ТНУ t] итань про стан справ та заходи щодо пiдвилцення

Рiвня, ефективностi та персшектив розвитку мiжнародноi академiчноТ
мобiльностi та СтратегiТ iнтернацiоналiзацiТ ТНУ.

2,8, Участь, у межах комI ]етенцii, пiдго,товцi TeKcTiB звiтiв i довiдок для
ВИI I ]их iнстанцiт"l про роботу ТНУ ,rr сферi мiжнародноlо спiвробiтництва та

реалiзацiТ СтратегiТ iнтернаtliоналiзацii ТНУ.
2,9" Органiзаrgiя та гiроведення заходiв з пiдвиllдення дiловоi квалiфiкацiТ

ПРащiвникiв вiддiлу та iтлших пiдроздiлiв ТНУ у сферi органiзалдiТ мiжнародного
СlТiВробiтництва, мовноТ rriдготовки, взасмозаьцiнностi, протоколъноТ роботи та
пiдвищення рiвня дi; rового сглiлкування тощо,

ШI. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ВIДДIЛУ
З.1. ВМЗ с структурним пiдроздiлом унiверситету, його чисельний i

посадсвий склад визначаються штатним розкладом Тну.
З.2. Безпосередньо управпiння вiддiлом здiйснюе його начаJIьник, права,

обов'язкИ та вiдпоВiдальнiсть якогО визначаеться законодавством, Статутом
ТНУ, цим rIоложенням та посадовою iнструкцiею.

3.З. За сТрУкТУрою ВМЗ складасться з тръох груп, ocHoBHi напрями i
завдання яких визначаються Положенням]

ГРУПа ОРганiзацii та координацii мiжнародноi академiчноТ мобiльностi ;

група протокоJIъновiзовоТ роботи i закордонних вiдрядженъ;
група мDкнародних угод.
З.4. ПОСадовi iнструкцii спiвробiтникiв вiддiлlz, згiдно iз законодавством i

ЦИМ ПОлОЖенняьт, розробляються та пiдписуються начальником ВМЗ,
УЗГОДЖУЮТЬся проректором з навчаJIьнопедагогiчноi дiяльностi та
iнновацiйного розвитку та затверджуються ректором.

{ ч" 0сшФвн{  ffiАт{ рямки i зАtsдАжЕ{ я дхяльнGстI  груш
4"l. ГРупв орzwмiзвцi{  лýtй коорduмацit лвiэlttлароdноt акаdелсiчноt

лавбiльнвсурсi.

координус участъ Тну в програ] \ { ах щод0 ycix видiв, трtпiв i форм
аКаДеМiЧнОl tл.tобiльностi, зокре\ ,{ а Еодас документи для участi ts просктах
лаiжнародноТ академiчноi. мобiцьностi (наприклад, Еrаsmшs*  тошо) ;

ЗабеЗТrечУе N,{ Ф]&ливiсть достуIхy д0 гtакетiв iнформачiТ партнерських
УСТаНOВ ДЛЯ ЗдобУвачiв вишlоТ освiти ТНУ, якi зацiкавленi tsзяти участь у
Ер ограп,iах ь,tiж lзарод ноТ акадеNf iчЕоТ мо бiльностi ;
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координуе вiдбiр учасникiв прOграм мiжнародноТ академiчноТ
мобiльностi, якщсr передбачено, що такий вiдбiр здiйснюсться ТНУ;

iнформуе про фiнансовi умови участi в програмi мiжнародноТ академiчноТ
мобiльностi;

iнформуе про систем1, оцiнтовання i, за шотреби, систему навчапьних
кредитiв краТн, якi не використовують кредити еКТС. За потреби, готу€ таблицi
вiдповiдностi системи оцiнюваЕня партнерських установ i вiдповiдноi системи
ТНУ, а також системи кредитiв СКТС до кредитiв краiн, якi не використоtsують
кредити СКТС;

за дор)л{ енням начальника Вмз опрацьовус вхiлне i вихiдне листування iз
закордонними закладами вищоТ освiти та iншими мiжнародними установами;

бере } л{ асть у лiнгвiстичному (гlисъмовий та усний переклад)
супроводженнi листування та протокольних заходiв ТНУ;

виконус iншi доручення начальника ВМЗ в межах завдань Вiддiлу,
визначених цим Положенням.

4,2. Груп{ t проmокольновiзовоt робоmu i закорlоннцх вidряdнсень.
здiйснюе протоколъне забезпечення проведення мiжнародних

переговорiв, дiлових зустрiчей та iнших заходiв на територii УкраТни i за
кордоном;

ксординус забезгtечення закордонних вiдряджень студентiв, науково
педагогiчних працiвникiв i спiвробiтникiв ТНУ;

Веде облiк та бази даних закордонних вiдряджень викладачiв"
спiвробiтникiв, аспiрантiв i студентiв ТНУ;

органiзовуе гlриЙом iноземних делегацiЙ, представн1.I кiв посольств i
мiжнародних органiзацiй, представникiв закордонних ЗВО, окремих експертiв
якi зацiкавленi в спiвпрацi з ТНУ;

консупьтуе спiвробiтникiв, аспiрантiв i студентiв щодо оформлення
виiзних докуп,тентiв;

контролrос свосчасне подання звiтiв про закордоннi вiдрядження;
оформ.lrюс запрошення та докуlч{ енти щодо прийому закордоцних вчених,

викладачiв i фахiвцiв для участi в навчfuтьному та науковому процесах ТНУ'
вживас заходи rцодо форшrування, пiдтримки та просування позит} IвнOго

iмiджу ТНУ в cBiToBoMy ocBiTHboмy просторi;
бере участь в органiзацii проведення мiжнародних наукових конференцiй,

ceMiHapiB i симпозiумiв на базi ТНУ;
За дорученням начаJIыIика ВIr,{ З опрацъовус вхiдне i вихiдне листування iз

Закордонними закладами вищоТ освiти та iншими мiжнародними уста} Iовами;
ВИкОнУс iншi доручення начальника ВI \4З в N{ ежах завдань Вiддiлу,

визначених цим Положенням.
4.3. Група лоiаtснароdнuх уzоd.
бере участь у розробцi та супроводженнi реалiзашiТ мiжнародних

договорiв, угод, 1\4еморандумiв тоrцо ТНУ з iноземними партнерами;
сгiiльно з вiдповiдною кафедрою таlабо структурним пiдроздiлом ТНУ

координуе укладання Щоговору про мiжнародну академiчну мобiльнiсть;
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аналхзуС стан викOFiання мlжнародних угод, документiв. мех4орандумiв
тоlдо ТНУ з iнозепtними ilартнераh,fи.

ве/е обтiк ук: lаJених lоговорiв. угод. доыументiв. i\ 4еморандумiв тощо
ТНУ з iнозел,лними партнераN{ и;

пiдтримус зв'язки з ь,ii;кнародними овганiзащiями щодо участi в
мiжнародних програп,fах, просктах, конференщiях;

розробляс прOпозицiт щодо розвитку мiжнародних зв'язкiв Тну;
сприяс 0триманню Тну нацiональних i паiжнародних грантiв на ocBiTHi

про€] кти, HaluKoBi дослiдження та акадеь,лiчну п,rобiльнiсть, форплуе заявки на
гранти;

за дор_yченням начальника ВL4з огiрацьовус вхiдне i вихiдне листування iз
закордоНними закладами виrцоТ освiти та iншими мiжнародними установаN{ и;

бере участь у лiнгвiстичноN{ у (гlисьмовий та усний переклад)
суI lровOдженнi листування та протокольних заходiв ТНУ.

tsиконус iHiцi доручення начальЕ{ ика вмЗ у межах завдаЕ{ ь Вiддiлу.
визначених цим Г{ олоrкенняtчt,

Ч" КЕРIВНИЦТВО ВIДДIЛО1ЧI
5.1. БезПосередн€ керiвницТво роботою ВМЗ здiйснюс началъник, який

призначасться та звiльняеться з посади наказом ректора з дотриманням вимог
трудового законодавства.

5.2, Началъник Вiддiлу признача€ться вiдповiдно до вимог законодавства
УкраТни ректором ТНУ.

5.з. На перiод тимчасовоТ вiдсутностi начальника Вiддiлу (вiдпустка,
вiдрядження, хвороба тощо) його обов'язки викону€ особа, призначена у
встановJIеному порядку, яка набувас вiдповiдних прав i несе вiдповiдаllьнiсть за
виконання обов'язкiв, визначених цим Поrоженням, посадовоrо iнотрукцiсю,
Правилами внутрiшнъого розпорядку, iншими локаJIьними нормативними
документами.

5.4" Ншчальнuк ВМЗ зобов'язанuй:
ДОДеРЖУВаТись вимог чинного законодавства та посадовоi iнструкцii;
органiзовувати роботу вмз згiдно з основними напрямами та завданнями

дiялъностi Вiддiлу визначених цим положенням;
контролювати хiд виконання планiв роботи у Вiддiлi;
забезпечувати виконання рiшеrrь керiвництва ТНУ в межах компетенцiТ

Вiлдiлу:
вживати необхiдних заходiв щодо вдосконалення роботи Вiддiлу;
сприяти створенню належних умов працi у Вiддiлi;
готувати подання на зарахування на посади та звiлыrення з посади

сгriвробiтникiв Вiддiлу;
визначати завдання i здiйснювати розподiл функцiональних обов'язкiв

мiж групами та працiвниками Вiддiлу;
готуватИ проектИ наказiв та JIокальних документiв у межах компетенцiТ

Вiлдiлу;
вирiшувати iнrлi питання хrIо стосуються дiяльностi Вiддiлу.
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5.5. Нuча.,lьн!.tк ВМЗ / йа€ пI )аво:
контролювати, за дорученням ректора або першого проректора, хiд

ВИКонання рiшень Вченоi Ради та Ректорату, а також розпоряджень ректора i
Проректора з науковопедагогiчноТ дiяльностi та iнновацiйного розвитку щодо
Виконання заходiв з органiзацiТ та координацiТ мiжнародноi академiчноi
МОбiлЬностi та розвитку СтратегiТ iнтернацiоналiзацiТ ТНУ директорами
навчапьнонаукових iHcTlTTyTiB, завiдуючими кафедрами та iншими
керiвниками структурних пiдроздiлiв ТНУ;

Пiдтримувати дiловi контакти, вести телефоннi гrереговори i листування iз
ЗаРУбiжними ЗВО та iншими закордонними гIартнерами в межах компетенцir
ВiДДiЛУ i за узгодженням iз проректором з навчальнопедагогiчноi дiяльностi та
iнновацiйного розвитку.

брати участь у переговорах iз представниками зарубiжних ЗВО та iнпrими
iноземними партнерами на територiТ Украiни та закорлоном.

давати разовi службовi доручення спiвробiтникам ВМЗ у межах
кOмпстенцiТ та вимагати точного Тх виконання.

5.6, Нача,ryьнак ВМЗ вidповilае:
За сВосчасне та якiсне виконання завдань дiяльностi Вiддiлу та посадових

iнструкцiлi його спiвробiтникiв;
за ведення дOкументацii Вiддiлу;
за листування, що виходить iз Вiддiлу.

ЧI . ЗАКЛIОЧНI  I IОЛО} КЕННЯ
6.1. I_{ e положення затверджустъся Вченою радою ТнУ iMeHi

В, [ . Вернадського i вводиться в дiю наказом ректора ТНУ.
6.2. Змiни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом

затвердження Положення в новiй редакцiТ.
6.3. ПiСля Затвердження Положення в новiй редакцiТ попередн€

Положення втрачас юридичну силу.


