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1. Загальні положення
1.1. Відділ міжнародних зв'язків (далі Відділ) є структурним підрозділом Університету та під
порядковується ректору Національного авіаційного університету (далі Університет).
1.2. Відділ створено для забезпечення організації, технічного та інформаційно-методичного 
супроводження міжнародної діяльності Університету, розвитку співробітництва з міжнародними 
організаціями, закордонними закладами та суб’єктами господарювання (резиденти, нерезиденти) 
в галузі міжнародної освіти та науки.
1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України і постано
вами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нор
мативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої 
влади України, наказами й розпорядженнями ректора, Статутом Університету,цим Положенням 
та Колективним договором.

2. Основні завдання
2.1. Підвищення ефективності та практичне поглиблення співпраці із зарубіжними вищими 
навчальними закладами, суб’єктами господарювання (резиденти, нерезиденти) на основі двосто
ронніх та багатосторонніх угод.
2.2. Поглиблення співпраці з існуючими фондами, проектами, програмами, науковими та ви
робничими організаціями, пошук інших фондів, грантів, конкурсів для студентів, аспірантів та 
співробітників Університету.
2.3. Розвиток і встановлення нових різноманітних навчальних та наукових зв’язків із універси
тетами, дослідницькими центрами, відповідними національними та міжнародними організаціями, 
суб’єктами господарювання (резидентами, нерезидентами), участь у міжнародних програмах і 
проектах.
2.4. Підготовка та організація прийому іноземних делегацій, представників посольств і міжна
родних організацій, представників зарубіжних вищих навчальних закладів (ВНЗ), які зацікавлені 
у співпраці з Університетом.
2.5. Робота з випускниками-іноземцями Університету різних років навчання.
2.6. Організація та проведення за кордоном інформаційно-іміджевих заходів під гаслом «НАУ 
запрошує на навчання».

3. Функції
3.1. Пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва.
3.2. Інформування структурних підрозділів Університету про конкурси на участь у міжнарод
них програмах, допомога в підготовці й оформленні необхідних документів.
3.3. Оформлення документів та наказів на відрядження від'їжджаючих за кордон викладачів, 
співробітників та від'їжджаючих на навчання аспірантів і студентів Університету.
3.4. Візова підтримка, документальне оформлення та організація візитів іноземних делегацій, 
фахівців, викладачів, науковців та студентів, що прибувають до Університету.
3.5. Сприяння у документальному оформленні договорів про співпрацю з міжнародними орга
нізаціями та закордонними навчальними закладами, зовнішньоекономічних контрактів з 
суб'єктами господарювання (резиденти, нерезиденти), що здійснюють діяльність з набору на на
вчання іноземців та осіб без громадянства до Університету.
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ЗА  Просування програм академічної мобільності в різних галузях знань, сприяння обмінам 
сиспіалістів між Університетом та українськими і закордонними університетами для участі в 
освітніх, наукових і гуманітарних проектах.
5.7. Інформаційна та організаційна підтримка навчання та проходження практики студентів; 
стажування науково-педагогічних працівників і аспірантів Університету у закордонних універси
тетах. сприяння участі Університету в закордонних стипендіальних програмах, у тому числі на 
заставах паритетності.
3.8. Організація проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів та симпозіумів на 
базі Університету.
3.9. Сприяння в організації набору на навчання (довузівська підготовка, базові напрями, після- 
.шпломна освіта) іноземців, бажаючих отримати спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 
та «магістр», а також спеціальності, пов’язані з авіаційною військовою освітою.
3. 10.  Сприяння в організації набору на навчання до Університету іноземців та осіб без грома- 
двктва на акредитовані в Університеті спеціальності та спеціалізації.
3.11. Функціональні обов’язки розподілені по кожній структурній одиниці відділу.

Функціональні обов’язки сектору координації діяльності спільних міжнародних
структур:

• Створення і забезпечення функціонування спільних міжнародних структур і підрозділів.
• Розбудова мережі міжнародних офісів при керівниках підрозділів як двигунів розвитку 

міжнародної діяльності.
• Навчання та координація роботи проектних та освітніх менеджерів підрозділів.
• Координація роботи по створенню в НАУ представників іноземних фірм і організацій, а 

також інших госпрозрахункових структур, які пов’язані з міжнародною діяльністю.
• Створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, техно- 

варків.
• Ведення спільної видавничої діяльності з іноземними партнерами.
• Розробка та впровадження спільних освітніх та наукових програм з іноземними вищими 

навчальними закладами, науковими установами, організаціями.
• Супроводження діяльності спільних міжнародних структур, накопичення і узагальнення 

досвіду їх функціонування, використання такого досвіду для подальшого поширення на інші ре
гіони світу.

• Сприяти запровадженню діяльності по програмах академічної мобільності та програмах 
подвійних дипломів.

• Забезпечення процесу трансферу знань через механізми створення на території України і 
за кордоном спільних із зарубіжними партнерами навчально-наукових та інноваційних структур.

Функціональні обов’язки сектору протокольно-візової роботи і закордонних
відряджень:

• Протокольне забезпечення проведення міжнародних переговорів, ділових зустрічей та ін
ших заходів.

• Оформлення документів та наказів на відрядження від’їжджаючих за кордон викладачів,



Система менеджменту якості 
Положення

про відділ міжнародних зв’язків Національно-

Шифр
документа

СМЯ НАУ
П 06.54(01) -  

02-2017
го авіаційного університету стор. 5 з 12

сшвробітників, аспірантів та студентів Університету, оформлення виїзних документів.
• Координація забезпечення закордонних відряджень співробітників Університету.
• Візова підтримка, документальне оформлення та організація візитів іноземних делегацій, 

фахівців, викладачів та студентів, що прибувають до Університету з візитами та на навчання.
• Залучення і прийом іноземних студентів, вчених та викладачів в Університеті та коорди- 

шація забезпечення їх роботи/навчання та перебування в Україні.
• Забезпечення протокольних функцій.
• Підготовка та організація прийому іноземних делегацій, представників посольств і міжна

родних організацій, представників закордонних вищих навчальних закладів (ВНЗ), які зацікавле
ні у співпраці з Університетом.

• Консультації співробітників, аспірантів та студентів щодо оформлення виїзних докумен
тів.

• Контроль своєчасного подання звітів про закордонні відрядження.
• Оформлення запрошень та документів щодо прийому закордонних вчених, викладачів і 

фахівців для участі в навчальному та науковому процесах Університету.
• Організація роботи по підготовці запрошень та прийому закордонних вчених, викладачів і 

фахівців для участі в навчальному та науковому процесах Університету.
• Листування із закордонними вищими навчальними закладами та установами.

Функціональні обов’язки сектору міжнародних угод та навчально-наукових програм:
• Координація міжнародної діяльності кафедр, факультетів, інститутів та інших підрозділів 

Університету.
• Супроводження розробки і реалізації міжнародних угод та проектів.
• Робота за договорами з вищими навчальними закладами та фірмами за кордоном.
• Підтримання зв'язків з міжнародними організаціями щодо участі в міжнародних програ

мах та проектах.
• Сприяння у документальному оформленні договорів про співпрацю з міжнародними орга

нізаціями та закордонними навчальними закладами, зовнішньоекономічних контрактів з 
суб’єктами господарювання (резиденти, нерезиденти), що здійснюють діяльність з набору на на
вчання іноземців та осіб без громадянства до Університету.

• Двостороннє та багатостороннє співробітництво/партнерство та обміни.
• Розробка пропозицій щодо розвитку міжнародних зв’язків Університету.
• Здійснення заходів по встановленню академічних, науково-технічних, і, за необхідності, 

валютно-фінансових зв’язків із закордонними партнерами.
• Організація участі фахівців Університету в міжнародних симпозіумах, конференціях, то

що.
• Організаційне, інформаційно-методичне та технічне забезпечення участі Університету в 

міжнародних освітніх і наукових проектах, програмах, конкурсах.
• Контроль поточної роботи над міжнародними проектами.
• Координація роботи з закордонними партнерами.
• Поглиблення співпраці з існуючими фондами, проектами, програмами, науковими та ви-
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робничими організаціями, пошук інших фондів, грантів, конкурсів для студентів, аспірантів та 
співробітників Університету.

• Пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва.
• Підвищення ефективності та поглиблення співпраці із закордонними вищими навчальни

ми закладами, суб’єктами господарювання (резидентами, нерезидентами), на основі двосторонніх 
та багатосторонніх угод.

• Пошук джерел фінансування та встановлення контактів з організаціями, що надають кош
ти.

• Сприяння отриманню Університетом національних і міжнародних грантів на освітні прое
кти, наукові дослідження та академічну мобільність, формування заявок на гранти.

• Ведення обліку укладених договорів в галузі міжнародного співробітництва з закордон
ними навчальними закладами, міжнародними організаціями, суб’єктами господарювання (рези
дентами, нерезидентами) в галузі міжнародної освіти та науки.

• Сприяння участі Університету у спільних дослідницьких та інноваційних проектах із за
кордонними університетами та діловими колами.

• Налагодження зв’язків та формування контингенту регіональних агентів НАУ в інших 
країнах світу з метою набору іноземців на навчання в НАУ.

Функціональні обов’язки Центру організаційного розвитку і лідерства:
• Проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт в галузі управління 

та лідерства згідно визначених напрямків досліджень наукових шкіл, а також на замовлення під
приємств і організацій України.

• Координація практичного впровадження результатів прикладних досліджень в галузі 
управління та лідерства в навчальний процес Університету.

• Моніторинг розвитку наукових шкіл у галузі управління та лідерства.
• Створення бази даних перспективних напрямків досліджень сучасної міжнародної управ

лінської теорії та практики лідерства.
• Забезпечення підготовки видання статей, монографічної літератури з проблем управління 

лідерства, підручників та навчальних посібників у розрізі сучасних наукових досягнень.
• Розробка теоретичних засад, методологічних принципів, практичних засобів та рекомен

дацій щодо формування, професійної підготовки та належного розвитку лідерів-управлінців се
ред майбутніх фахівців, науково-педагогічних працівників і співробітників Університету.

• Виявлення серед студентів особистостей, яким притаманні лідерські якості, з метою пода
льшого цілеспрямованого розвитку їх управлінської компетентності, стратегічного мислення, 
інноваційної спрямованості, чітких світоглядних позицій.

• Організація практичної педагогічної діяльності з навчання, виховання та особистісного 
розвитку нової генерації національної еліти і лідерів-управлінців для реалізації своїх функцій.

• Робота з випускниками-іноземцями різних років навчання.
• Складання щорічних звітів про свою діяльність.

Функціональні обов’язки сектору міжнародної військової освіти:
• Сприяння в організації набору на навчання (базові напрями, післядипломна освіта) інозе-
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мців бажаючих отримати спеціальності, пов’язані з авіаційною військовою освітою.
• Організація співпраці між Університетом та вищими військовими авіаційними навчальни

ми закладами інших країн світу.
• Організація співпраці з Міністерством оборони України.
• Організація підвищення кваліфікації офіцерського та сержантського складу інших країн 

світу за спеціальностями і спеціалізаціями Університету, пов’язаних з авіаційною військовою 
освітою.

• Підтримання зв’язків з випускниками-іноземцями Університету, працюючими у своїх кра
їнах за військовими авіаційними спеціальностями.

• Створення мережі представників Університету за кордоном з числа випускників-іноземців 
Університету з метою популяризації отримання військової авіаційної вищої освіти в НАУ.

4. Керівництво
4.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований ректору Університету. 

Начальник Відділу:
4.1.1. Призначається на посаду та звільняться з посади наказом ректора Університету.
4.1.2. Здійснює загальне адміністративне керівництво Відділом
4.1.3. У своїй службовій діяльності керується законодавством про працю, наказами та розпоря
дженнями ректора Університету, Статутом університету, посадовою інструкцією, цим положен
ням та іншими нормативними документами.
4.1.4. Службову діяльність здійснює на підставі затверджених планів.
4.1.5. Призначається на посаду з числа фахівців, що мають вищу освіту та досвід роботи за на
прямом діяльності Відділу і стаж роботи за фахом не менше двох років.
4.1.6. Є працівником із ненормованим робочим днем.

5. Права та відповідальність
5.1. Відділ має право отримувати від Навчально-наукових інститутів, факультетів та структур
них підрозділів Університету пропозиції, рекомендації, матеріали, звіти та технічну документа
цію щодо роботи, пов’язаної з міжнародною діяльністю.
5.2. Відділ має право використовувати кошти на супроводження міжнародних програм та про
ектів згідно із встановленим кошторисом.
5.3. Відділ має право здійснювати контроль за роботою, пов’язаною з міжнародною діяльніс
тю Навчально-наукових інститутів, факультетів та структурних підрозділів Університету.
5.4. Відділ має право здійснювати листування із закордонними навчальними закладами, під
приємствами, організаціями і установами.
5.5. Відділ та його співробітники мають право ініціювати перед керівництвом Університету 
заходи щодо покращення якості внутрішніх та зовнішніх комунікаційних процесів Університету.
5.6. Співробітники Відділу мають право вимагати від відповідних служб НАУ забезпечення 
необхідних умов для реалізації покладених на Відділ завдань.
5.7. Відділ має право ініціювати перед керівництвом Університету заохочення його працівни
ків за якісну та сумлінну працю.
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5.8. Начальник Відділу несе особисту відповідальність за організацію та реалізацію покладе
них на нього завдань, за створення здорової, творчої атмосфери в колективі, підвищення кваліфі
кації співробітників Відділу, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішньо
го розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки та цивільного захисту, ефективне та раці
ональне використання закріплених за Відділом обладнання, майна і приміщень та їх збереження.
5.9. Відповідальність кожного працівника індивідуальна в залежності від обов’язків, покладе
них на нього для виконання завдань, та функцій Відділу в СМЯ.

6. Структура, штатний розпис та ресурсне забезпечення
6.1. Відділ складається з начальна, заступника начальника та п’ятьох структурних одиниць : 
сектор координації діяльності спільних міжнародних структур; сектор протокольно-візової робо
ти і закордонних відряджень; сектор міжнародних угод та навчально-наукових програм; сектор 
міжнародної військової освіти; Центр організаційного розвитку та лідерства.
6.2. Структура та штатний розпис Відділу визначаються з урахуванням завдань та функцій, 
передбачених цим Положенням, їх обсягу, а також інших чинників.
6.2. Структура Відділу розробляється начальником відділу, узгоджується проректором з між
народного співробітництва та затверджується ректором.
6.3. Чисельність працівників, фонд заробітної плати і витрати на утримання Відділу визнача
ються ректором в межах лімітів штатної чисельності і фонду заробітної плати, що встановлю
ються для університету Міністерством освіти і науки України.
6.4. Організаційна структура Відділу наведена у Додатку 1.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами (службові зв’язки)
7.1. Відділ працює у тісній взаємодії з кафедрами, деканатами факультетів та навчально- 
науковими інститутами, з іншими підрозділами та службами Університету, за необхідністю 
отримує від них та направляє їм матеріали, документи та інформацію.

8. Результативність
8.1. Результативність роботи Відділу визначається на рівні всього Відділу та рівні кожного 
його співробітника.
8.2. Показники для розрахунку результативності (ефективності) визначаються (переглядають
ся) начальником (співробітниками відповідальними за напрямки діяльності) Відділу на початку 
звітного періоду.
8.3. Протягом звітного періоду проводиться моніторинг показників результативності (ефекти
вності) діяльності Відділу та їх аналіз.
8.4. Висновки щодо функціонування Відділу оприлюднюються на зборах колективу Відділу.
8.5. При виявленні невідповідностей щодо виконання процесів виконуються коригувальні та 
запобіжні дії.
8.6. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань 
з урахуванням якості та термінів їх виконання.


