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Цим положенням визначенні основні засади функціонування Ради з міжнародного співробіт
ництва Національного авіаційного університету (далі -  Університету).

1. Загальні положення

1.1. Рада з міжнародного співробітництва (International Cooperation Council) (далі - 
Рада) є дорадчим органом Національного авіаційного університету, створеним з метою розви
тку міжнародних зв'язків та міжнародного співробітництва Університету в науковій, освітній 
та інших сферах шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола іноземних 
партнерів, розширення джерел фінансування Університету, створення умов для співробітниц
тва з іноземними громадянами, освітніми закладами, науковими установами, міжнародними 
організаціями, фондами тощо.

1.2. Рада з міжнародного співробітництва створюється наказом ректора 
Національного авіаційного університету та функціонує на громадських засадах згідно п. 
6.18.2 Статуту НАУ.

1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України і 
постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки 
України, інших центральних органів виконавчої влади України, наказами й розпорядженнями 
ректора, Статутом Університету та цим Положенням.

2. Завдання та основні напрямки діяльності 
Ради з міжнародного співробітництва

2.1. Сприяння здійсненню міжнародного співробітництва, встановленню прямих 
зв’язків з науковими та освітніми установами й підприємствами іноземних держав, 
міжнародними організаціями тощо відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Сприяння зміцненню зв'язків Національного авіаційного університету з 
іноземними підприємствами, організаціями, установами різних форм власності та розширення 
спільної діяльності.

2.3. Координація участі у програмах двохстороннього та багатостороннього 
міждержавного та міжуніверситегського обміну студентами, аспіратами, докторантами, 
науково-педагогічними працівниками.

2.4. Інформаційне забезпечення реалізації грантових міжнародних проектів програм 
Erasmus+ (КА1 навчальні можливості, КА2 проекти співпраці, Жан Моне) Fulbright, Carnegie 
Research Fellowship, DAAD, CampusFrance тощо.

2.6. Інформаційне забезпечення структурних підрозділів Національного авіаційного 
університету стосовно міжнародних освітніх, наукових та грантових програм, участі в 
міжнародних виставках і ярмарках, організації стажувань студентів, аспірантів і викладачів.

2.7. Сприяння в організації проведення міжнародних конференцій, симпозіумів, 
конгресів, міжнародних зустрічей та інших заходів.

2.8. Встановлення та налагодження зв’язків та контактів з випускниками-іноземцями 
Університету різних років навчання.

2.9. Сприяння в організації безпечного та комфортного перебування іноземних 
студентів НАУ в Україні.

2.10. Формування іміджевої привабливості для залучення іноземних інвестицій в 
проекти, пов'язані з реалізацією наукових розробок, розвитком матеріальної бази тощо.
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2.11. Координація діяльності Національного авіаційного університету в сфері 
професійної освіти з метою розвитку та зміцнення матеріальної бази за допомогою інвестицій 
з боку іноземних фірм, компаній, фондів тощо.

2.12. Сприяння співпраці структурних підрозділів Університету з міжнародними 
компаніями, організаціями та установами в сфері реалізації спільних науково-виробничих 
проектів, організації лекційній та майстер-класів, проведення стажувань для студентів НАУ.

2.13. У разі необхідності Рада надає інформаційну допомогу іноземним студентам, 
випускникам-іноземцям, які потребують такої допомоги.

3. Функції Ради з міжнародного співробітництва

3.1. У межах своєї компетенції сприяє координації здійснення заходів з питань 
міжнародного співробітництва.

3.2. Сприяє здійсненню роботи, пов’язаної із запрошенням та прийомом іноземних 
делегацій, представників організацій, установ та окремих іноземних фахівців.

3.3. Координує роботу, націлену на участь Університету в проектах та грантових 
програмах з метою залучення інвестицій на розвиток Університету.

3.4. Сприяє підвищенню конкурентоспроможності та популяризація освіти НАУ з 
метою підвищення іміджу України за кордоном.

3.5. За згодою та за погодженням з керівництвом надає пропозиції щодо 
формування проектів угод, меморандумів з питань розвитку міжнародних відносин в 
Університеті.

3.6. Сприяє співробітництву з міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами 
господарювання.

3.7. Здійснює аналіз міжнародних зв’язків, моніторинг міжнародного
співробітництва та вивчення позитивного досвіду провідних вищих навчальних закладів 
України, науково-дослідних інститутів, установ, організацій; та на основі отриманих 
результатів надає пропозиції щодо можливостей і перспектив розвитку освітньо-наукової 
діяльності Національного авіаційного університету.

3.8. Взаємодіє з державними і громадськими організаціями, що займаються 
зовнішньоекономічною та міжнародною діяльністю.

3.9. Сприяє поліпшенню діяльності в сфері експорту освітніх послуг.
3.10. Сприяє участі в організації набору іноземців та осіб без громадянства до 

Національного авіаційного університету через створення мережі освітніх менеджерів, які 
працюють на безоплатній основі.

3.11. Сприяє організації заходів в інших країнах під гаслом «Національний 
авіаційний університет запрошує на навчання».

3.12. Сприяє реалізації стратегії експорту освітніх послуг.
3.13. Налагоджує зв’язки із зацікавленими у міжнародній співпраці об’єднаннями 

громадян, неурядовими організаціями як в Україні, так і за кордоном.
3.14. Працює над розробкою власних програм, які сприяють розвитку міжнародної 

діяльності, залучає до їх виконання на добровільній основі організації, які зацікавлені у такій 
співпраці.

3.15. Сприяє входженню наукових збірників університету до наукометричних баз 
SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus та інших.

3.16. Стимулювати публікаційну активність науково-педагогічних кадрів у журналах, 
що входять до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus та інших.
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4. Структура та організація роботи 
Ради з міжнародного співробітництва

4.1. Рада сприяння міжнародному співробітництву складається з Голови Ради, його 
Заступника, Секретаря та членів Ради.

4.2. Голова Ради та його Заступник призначаються Наказом ректора Університету з 
числа членів Ради.

4.3. Секретарем Ради сприяння міжнародному співробітництву є призначена 
Головою особа з числа членів Ради та ухвалена шляхом відкритого голосування членів Ради.

4.4. До складу Ради входять відповідальні за міжнародну діяльність 
навчально-наукових інститутів, факультетів (які призначаються за поданнями директорів ННІ 
та деканів факультетів), а також особи з числа студентів, аспірантів, докторантів та інших 
працівників Національного авіаційного університету, які зацікавлені працювати на 
добровільній основі для розвитку міжнародного співробітництва Університету.

4.5. Членство у Раді з міжнародного співробітництва не виключає членства в інших 
організаціях. Рада діє на засадах добровільного членства. Кожен Член Ради може добровільно 
припинити своє членство в Раді шляхом подання відповідної заяви на ім’я Голови.

4.6. Перегляд та узгодження складу Ради з міжнародного співробітництва проводиться 
1 раз на рік (у першому місяці календарного року). Склад Ради затверджується наказом 
Ректора Університету.

4.7. Після узгодження складу Ради проводиться її перше засідання.
4.8. Заступник Голови та Секретар формують проект плану роботи Ради на поточний 

календарний рік та затверджують його у Голови.
4.9. Проекти порядку денного та всіх матеріалів, необхідних для проведення 

чергового засідання Ради, розробляються з урахуванням усіх пропозицій Членів Ради та 
готуються Секретарем і узгоджуються з Головою Ради. Всім членам ради надається проект 
цього документу для ознайомлення не пізніше ніж за три дні до початку чергового засідання 
Ради. Регламент роботи обговорюється та затверджується на першому засіданні Ради.

4.10. Засідання проводяться не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання 
може бути проведене, виходячи з нагальних потреб розвитку міжнародного співробітництва 
університету.

4.11. Рада розглядає питання шляхом колективного обговорення на своїх засіданнях, 
після чого приймає рішення процедурою відкритого голосування.

4.12. Рішення Ради оформлюються у вигляді протоколу, які надаються на розгляд 
керівництву Інституту міжнародного співробітництва та освіти, а після цього проректору з 
міжнародного співробітництва і освіти.

4.13. По закінченні поточного календарного року на основі матеріалів роботи Ради 
Секретар готує проект звіту про її діяльність, який узгоджується із Головою і передається 
керівництву Університету. У звіті у стислій формі акумулюються напрацювання, пропозиції, 
зауваження та побажання членів Ради.

5. Права та відповідальність 
Ради з міжнародного співробітництва

5.1. У межах своїх повноважень Рада приймає рішення, які мають рекомендаційний 
характер.

5.2. Рада має право:
взаємодіяти у межах своєї компетенції з установами іноземних держав та 

міжнародними організаціями, а також організаціями та установами в Україні, зацікавленими
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в міжнародному співробітництві, а також підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки 
з такими організаціями.

організовувати та проводити семінари, конференції, наради, зустрічі та інші 
заходи з питань міжнародного співробітництва.

пропагувати свою діяльність в інших країнах задля залучення до міжнародного 
співробітництва освітні організації та установи за кордоном.

5.3. Члени Ради мають право:
- за згодою керівництва Інституту міжнародного співробітництва та освіти і 

Університету можуть брати участь у переговорах з представниками ділових кіл установ та 
організацій іноземних держав з питань розбудови міжнародного співробітництва та освіти.

- вносити пропозиції щодо покращення діяльності Університету в сфері міжнародного 
співробітництва.

- ініціювати позачергове скликання, якщо існує нагальна потреба у вирішенні питань у 
сфері міжнародного співробітництва.

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами Університету та іноземними 
установами та організаціями

6.1. Для виконання функцій, покладених на Раду цим Положенням, та з метою ведення 
ефективної діяльності в сфері міжнародного співробітництва, члени Ради співпрацюють з 
Інститутом міжнародного співробітництва та освіти, кафедрами, факультетами, навчально- 
науковими інститутами Університету та його відокремленими структурними підрозділами, 
іншими закладами вищої освіти України та іноземними установами та організаціями для 
отримання необхідної інформації та матеріалів, а також для практичної реалізації дій, спря
мованих на розвиток міжнародного співробітництва.

7. Прикінцеві положення

7.1. Це Положення затверджується Вченою Радою НАУ та вводиться в дію наказом 
Ректора Університету.

7.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення розглядаються відділом 
міжнародних зв’язків та затверджуються в установленому порядку.

7.3. Положення набуває чинності з моменту його підписання Ректором 
Університету.



Система менеджменту якості 
Положення

про Раду з міжнародного співробітництва 
Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
П 08 (0 2 )-0 1  - 

2019
стор. 7 з 9

(Ф 03.02 - 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№
прим.

Куди пере
дано (під

розділ)

Дата ви
дачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки



Система менеджменту якості 
Положення

про Раду з міжнародного співробітництва 
Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
П 08 (0 2 )-0 1  - 

2019
стор. 8 з 9

(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Підпис ознайо

мленої особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

-



Система менеджменту якості 
Положення

про Раду з міжнародного співробітництва 
Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
П 08 (0 2 )-0 1  - 

2019
стор. 9 з 9

(Ф 03.02 - 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата 
внесен
ня змі

ни

Дата 
введен
ня змі

ни
зміненого заміненого нового анульовано

го

(Ф 03.02 - 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо аде
кватності


