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1 зАгАльнI поло)Iшння
1.1 Положення про вiддiл мiжнародних зв'язкiв (далi ВМЗ)

Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iM. М. С. Жуковського
<Харкiвський авiацiйний iнститут> (далi - Унiверситет або XAI) розроблено
вiдповiдно до iнструкцii <Порядок пiдготовки положенъ про cTpyKTypHi
пiдроздiли> СУЯ XAI-BK-PY0O1:2015, Статуту НацiонсlJ]ьного аерокосмiчного

унiверситету iM. М. С. Жуковського <Харкiвський авiацiйний iнститут> (далi -
Статут) i визначае правовий статус ВМЗ, його струкryру, завдання, функцiТ,
права, компетенцii керiвництва, вiдповiдальнiсть та взасмодiю з iншими
структурними пiдроздiлами.

|.2 ВМЗ е структурним пiдроздiлом Унiверситету i безпосередньо
пiдпорядковуеться peKTopoBi.

1.3 У своiй дiялъностi ВIчIЗ керуетъся Конституцiсю i законами УкраiЪи
кПро ocBiry>, кПро вищу ocBiry>, указами Президента УкраiЪи i постановами
Верховноi Ради УкраiЪи, наказами МОН УкраiЪи, Статутом Унiверситету, а

також iншими нормативними документами, ДСТУ ISO 9001:2015 i цим
положенням.

1.4 Щiяпьнiстъ ВVIЗ здiйснюетъся по насryrrним напрямам:
- пошук нових партнерiв з числа iноземних унiверситетiв, фондiв та

установ, укладання та суtrровiд мiжнародних договорiв, супровiд мiжнародних
ocBiTHix проектiв;

- органiзацiя рекламноТ дiяльностi Унiверситету за кордоном та iHTepHeT-

маркетинг;
- органiзацiя набору iноземних здобувачiв освiти;
- iнформацiйно-консультацiйне забезпечення процесу набору iноземних

здобувачiв освiти;
- органiзацiя процесу запрошення до навчання iноземних громадян;
- органiзацiя процесу оформлення iноземних здобувачiв освiти у

,Щержавнiй мiграчiйнiй службi Украiни;
- органlзацш процесу визнання 1ноземних освlтнlх документlв;
- органiзацiя прийому iноземних делегацiй та стажувань.
t.5 Метою дiяльностi ВМЗ е органiзацiйне, технiчне й iнформацiйно-

методичне забезпечення мiжнародноi дiяльностi Унiверсит€ц, розвиток
спiвпрацi з мiжнародними органiзацiями, учбовими закладами; вдосконаJIення
освiтнього процесу та пiдвищення якостi пiдготовки на ocHoBi творчого
використання мiжнар одного досвiду.

2 OCHOBHI ЗАВДАННЯ
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2.1 Основними завданнями ВМЗ е:

2.LI Встановлення й розвиток ефективних взаемовигiдних партнерських
зв'язкiв з провiдними освiтнiми i науковими закладами cBiTy, пiдготовка
партнерських програм спiвпрацi в областi науки, освiти i культури.

2.1.2 Реалiзацiя заходiв по розширенню експорту ocBiTHix послуг та
збiльшення набору до Унiверситету iноземних здобувачiв освiти.

2.|.З Участь у розробцi стратегiТ мiжнародноi дiяльностi Унiверситету та
iнтеграцiя Унiверситету у мiжнародний освiтнiй i науковий простiр.

2.|.4 Участь Унiверситету в нацiональних та мiжнародних рейтингах ЗВО.
2.|.5 Погrуляризацiя бренду XAI за кордоном.
2.2 Завдання ВМЗ виконуються шляхом повного i ефективного виконання

Bcix елементiв процесу мiжнародноi дiяпьностi з широким застосуванням
сучасних iнформацiйних технологiй.

3 ФункцII
ВМЗ виконуе наступнi функцiТ:
З.1 Участь в розробцi угод, робочих програм, проектiв iз зарубiжними

партнерами, контроль за 1х виконанням.
З.2 Органiзацiя академiчноТ мобiльностi, rrрограм пiдвищення квалiфiкацiТ

та наукового стажування за кордоном для здобувачiв освiти та працiвникiв
Унiверситету.

3.З Органiзацiя участi Унiверситеry в програмах мiжнародноТ академiчноi
мобiлъностi та проектах спiвпрацi в рамках rrрограми ERASMUS+.

З.4 Органiзацiя участi Унiверситету в програмах (подвiйних> дипломiв.
3.5 Сприяння участi Унiверситету у нацiональних та мiжнародних

рейтингах.
З.6 Проведення необхiдних процедур щодо визнання Унiверситету за

кордоном.
З.7 Органiзацiя зустрiчей iноземних делегацiй в Унiверситетi.
3.8 Пiдготовка договорiв та робочих програм гrро мiжнародне

спiвробiтництво iз закордонними ЗВО та науковими iнстиццiями.
З.9 Органiзацiя набору iноземних здобувачiв освiти, що включае:
- органiзацiя рекJIамних компанiй та прсмо-акцiй за кордоном i в YKpaTHi;
- органiзацiя участi фахiвцiв Унiверситету у виставках, конференцiях та

iнших заходах, що мають за мету зыIr{ення iноземних громадян до
навчання в Унiверситетi;
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- проведення онлаЙн-конференцiЙ та iнших iнформачiЙно-
консультацiйних заходiв для залучення iноземних громадян до
навчання в yHiBepcиTeTi;

- розповсюдження рекламнот iнформацiт щодо спецiальностей
Унiверситету, правил вступу, умов проживання, об'ектiв
iнфраструктури Унiверситету з метою залучення iноземних громадян до
навчання в Унiверситетi.

З.10 Спiвробiтництво з компанiями, якi сtIрияють набору iноземних
громадян на навчання до Унiверситету.

З.11 Видача запрошень на навчання iноземним громадянам.
З.12 Органiзацiя зустрiчi iноземних здобувачiв освiти в Украiнi.
З:tЗ Надання доlrомоги iноземним здобувачам освiти пiд час отримання

посвiдки на тимчасове проживання на територiТ УкраiЪи.
З.14 Органiзацiя проведення процедури визнання ocBiTHix документiв, що

виданi за кордоном.
3.15 Органiзацiя проведення процедури легалiзацiТ та апостилювання

документiв про ocBiTy.
3.1б Попередня перевiрки документiв та узгодження ocBiTHboT програми з

iноземним абiтурiентом та факультетами Унiверситету, якi надають ocBiTHi
послуги iноземним громадянам.

3.17 Перегляд перелiку та змiсту ocBiTHix програм для iноземних
здобувачiв освiти та участь у cTBopeHHi нових бiльш актуаJIьних ocBiTHix
програм.

З.18 Органiзацiя проведення на базi Унiверситету мiжнародних науково-
практичних конференцiй, симпозiумiв, ceMiHapiB, виставок тощо.

3.19 Органiзацiя закордонних вiдрядхсень для проходження навчання,
стажування i обмiну досвiдом викладачiв, аспiрантiв i здобувачiв освiти
Унiверситету.

3.20Запрошення в Унiверситет висококвалiфiкованих закордонних

Фахlвцlв для читання лекцlи, проведецня консупьтацlи, спlльних наукових
дослiджень, надання методичноi допомоги для удоскон€tлення струкryри i
системи освiти.

З.21 Оформлення i облiк запрошень закордонних фахiвцiв, органiзацiя
прийомiв iноземних делегацiй, що запрошенi в Унiверситет ректоратом,
пiдготовка програм перебування.

З.22Пiдrотовка необхiдноТ звiтностi щодо дiяльностi Унiверситету у
галузi мiжнародного спiвробiтництва.
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З.2З Здiйснення взаемодiТ з державними органами, громадсъкими
органiзацiями i приватними особами з питанъ, що стосуються мiжнародноТ
спrвпрацi, перебування i навчання iноземних громадян.

З.24Пiдrотовка пропозицiй за визначенням прiоритетних "напрямiв
мiжнародноi дiяльностi Унiверситету.

3.25 Пiдготовка та аналiз документiв, що регламентують мiжнародну
дiяльнiсть в Унiверситетi (положення, накази, методичнi рекомендацiТ), у тому
числi ефективнiсть закордонних вiдряджень.

З.26 Забезпечення взасмодii структурних пiдроздiлiв Унiверситеry у сферi
мiжнародноТ спiвпрацi, у тому числi: анаJIiз, узаг€Lльнення i розповсюдження
iнформацii з питань мiжнародноТ дiяльностi на ocHoBi сучасних методiв i засобiв
комунiкацiТ; координацiя роботи пiдроздiлiв Унiверситету щодо ik участi в
мiжнародних програмах i проектах; надання на ocнoBi вивчення мiжнародного
досвiду методичноТ допомоги структурним пiдроздiлам Унiверситету в розробцi
навчально-методичних програм i планiв, питань пiдготовки фахiвцiв для
iноземних держав, а також проведення мiжнародних заходiв.

4 ПРАВА ТА ОБОВОЯЗКИ
4.1 Права та обов'язки ВМЗ реалiзуються через права та обов'язки його

керiвника - нача-гIьника ВМЗ та його працiвникiв.
4.2 Начаsтьник ВlV{З та його працiвники мають права i обов'язки, якi

вiдповiдають чинному законодавству, яке регламентуе внутрiшню дiяльнiсть
Унiверситету, а саме:

4.2.1 Обговорювати питання мiжнародноТ спiвпрацi Унiверситеry з
представниками компетентних органiв державного управлiння, посольств,

учбових закладiв, пiдприемств, фондiв та iнцrих органiзацiй зарубiжних краТн,
вести з ними переговори i листування.

4.2.2 Запиryвати у факультетiв i вiддiлiв Унiверситету необхiднi вiдомостi
та iнформацiю про виконання директивних i розпорядливих документiв,
iнструкцiй, положень, розпоряджень, що стосуються здiйснення мiжнародних
зв'язкiв.

4.2.З Вносити керiвництву Унiверситеry гlропозицii з гIитань набору
студентiв-iноземцiв, IIерспективного розвитку мiжнародних зв'язкiв, участi в
конференцiях та iнших заходах у галузi мiжнародноi спiвпрацi.

5 КЕРIВНИЦТВО
5.1 ВN4З очолюс начальник ВМЗ, який призначаетъся на посаду i

звiльнясться з посади наказом ректора Унiверситету.
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Началъник ВМЗ може бути звiлънений з посади на пiдставах, визначених
трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Унiверситец, згiдно з
чиЕним законодавством.

5.2 Начальник ВМЗ повинен знати Конституцiю УкраТни, закони"УкраiЪи,
акти Президента Украiни, Верховноi Ради Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни
щодо ocBiTHboi галузi, накази та розпорядження MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни; iншi законодавчi та нормативно-правовi акти з питань освiти, Правила
внутрiшнього розпорядку, правила i норми охорони i безпеки працi, пожежноТ
безгtеки.

5.3 На шосаду начаJIьника ВVIЗ Iтризначаеться особа, яка мае вищу ocBiTy
освiтнього ступеню магiстр (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiст), стаж

роботи -за фахом не менше 2 poKiB, володiння дiловою англiйською мовою на
piBHi не нижче В2.

5.4 Началъник ВN4З видае розпорядження щодо дiяльностi ВМЗ, якi с
обов'язковими для виконання його працiвниками i можуть бути cKacoBaHi

ректором Ушiверсит€ц, якщо вони суперечать законодавству, Стаryту або
завдають шкоди iHTepecaM Унiверситету.

5.5 У своiй роботi начальник ВМЗ керуетъся положеннями, наведеними у
вiдповiднiй посадовiй iнструкцiТ.

5.6 Начальник ВМЗ:
- координус дiяльнiсть вiддiлу вiдповiдно до законодавства про ocBiTy;
- плануе роботу вiддiлу;
- здiйснюе контроль за роботою спiвробiтникiв вiддiлу;
- здlиснюс заходи щодо вдосконалення органвацlино1 структури вlддlлу;
- забезпечуе збереження навчалъно-матерiальноТ бази вiддiлу вiдповiдно

до нормативних вимог, вiдповiдае за доiгримання правил внутрiшнъого

розпорядку, санiтарно-гiгiенiчного режиму, охорони працi та технiки безпеки.

б ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
6.1 Вiдповiдальнiсть за якiсне i своечасне виконання lтокладених задач та

функцiй цього Положення несе начаJIьник ВМЗ.
6.2 Ступiнь вiдповiдальностi спiвробiтникiв ВМЗ встановлюеться

посадовими iнструкцiями.

7 ВЗА€МОДIЯ З IНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПIДРОЗДIЛАМИ
7. 1 ВN4З безпосереднъо пiдпорядковусться ректору Унiверситету.
7.2 Для вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiТ ВМЗ,

залучаються в установпеному порядку працiвники Bcix пiдроздiлiв Унiверситеry.
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7.З ВМЗ здiйснюе в межах сво€Т компетенцiТ безпосереднiй звlязок з
ректоратом, кафедрами та вiддiлами Унiверситету, департаментом мiжнародноi
спiвпрацi N4iHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, з пiдроздiлами, що вiдповiдають
за мiжнароднi зв'язки в iнших органiзацiях i установах УкраiЪи.

8 прикIнцЕвI поло}кЕннrI
8.1 Положення про ВN,{З пiдписуе начальник ВМЗ i погоджують в.о.

lrРОРеКТОра З на)iково-trедагогiчноi роботи, нач€LгIьник вiддiлу кадрiв та
начальник юридичного вiддiлу Унiверситету.

8.2 Положення про ВМЗ затверджуеться Вченою радою Унiверситету та
вводиться в дiю наказом ректора.

8-..З Змiни таlабо доповнення до цього Положення вносяться у порядку,
встановленому для його прийняття.

Начальник вiддiлу мiжнародних зв'язкiв

ПОГОДХtЕНО:

В.о. проректора
з науково-педагогiчноТ роботи

Начальник вiддiлу кадрiв

Начальник юридичного вiддiлу

а 
I.0. Штеймiллер

B.N4. Степаненко

О.М. ,.Щурнев

В.А. LIимбалiстий

розооблено: переъiрено: Видав: Дiйсне з:

Штеймiллеп I.0. Романов М. С. XAI 28.08.2021 р.



Нацiональний
аерокосмiчний унiверситет

iM. М. С. Жуковського
<Харкiвський авiацiйний

1н

положення
про вiддiл мiжнародних

зв'язкiв

СУя ХАI-ВМЗ-П/00 | :2021

Щата:28.08.2021
Редакцiя 3,0
Стор.8
Всього cToniHoK 9

ЛИСТ ОБЛКУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

з Положенням ознайомлений:

;fl рiiвише; i iltiýia JI й-.. '-..].:.-'...i.:ДЯта:......= ,..:...::IIiЛшис.,*
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розроблено: перёвiрено: Видав: Дiйсне з:
Штеймiллер I.0. Романов М. С. XAI 28.08.2021 п.


