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1. положення

l.l. [3iJ1JliJl Жиломирського

с структурним

1.2. 13iJIAiJl м Вкнароднсм•о cIliBp06i1 ництва YHi верси тету створюсться,

введеним в наказом ректора

1.3. 13iJvaiJlY визначають у посадових

затверджус ректор У1йверсилсчу.

1.4. 13iJLAiJl м вкнаро.дного безносередньо [йднорядкований

1.5. У своТй керусться чинним

законодавством УкраТни, нормативними актами ?v1iHicTepcTBa i науки

УкраТни, Положенням «l [ро проходження закордонноТ практики студентами

Житомирського нацп»нального шроеколойчного уј верси•гелу», наказами та

РОЗПОРЯД>КСННЯМИ ректора У)йверсилсму та документами.

1.6. снрямована на встановлення i розвиток

та в

[Цоло Ц)ормування кола nap•ruepi13, додаткових лжерел

створення умов для з

тромадянами, закладами науковими установами,

фондами.

2. за вдання

13iJlJliJI смйвробймицлма У1йверсилету вирйпус 'lAki завдання:

розробляс проекти угод про

стЙльно з представниками заклајјв вищоТ та паукових

розробляс програми проведення

1цодо 111Ыоритетних HaIlI)5lMiB розвитку науки;

орга1йзовус i конлролюс слажування учасникйз ocBiTHb0U() процесу

Тх участь у конференцВ1х та cvlM1103iYMax•,

орга\йзовус читання для cTY'JICHTiB

науково-педагойчними [lpaniBll[1kaMl1 i науковцями;

органГзовус навчання 3Jt06Ylkl[liB винщоТ ocBi]J1 

YHiBepcv1Te га,х•,

( .гнрпкпния як•гспшг

По техжтння

0/ 26. Ј. 20/9 р.

в закордонних

стор.? i3



орга\йзовус проходження закордонноТ практики 3J106YBa tli13 вищоТ на

тдприсмствах краТн CBiTy;

та

вигцоТ 

стажування;

вробГгництво;

надас He06xiAHY 

кафедрам у 

opraHi30Byc 06MiH 

процесу 1110J10

про програми закордонноТ практики та

313iTH0T та iH[T10T J10kYMeHTa1.liT про

та методичну дономогу ()акультетам i

програм та проеклЈв•,

вин(оТ та

працйзниками у BiJ1110BiJ1110QATi з укладеними угодами про з

заКОРДОННИМИ орга1йзацВ1ми та установами;

забезпечус роболу делега1Јй науково-педагојјчних

[li)l час Тх перебування в

орга!йзовус роботу в закордонних навчальних

закладах з метою HiJ160py нових napTHepiB та розширення географй'

Mi>lkHaponllvtx

06Jlik та полочний КОНТРОЛЬ виконання

факультетами, ка4)едрами, Пипими структурними окремими

та угод, програм та

зобов'язань

3Aiiic[lloc роболу п (одо BiJIJ(iJlY

умов

навчання за кордоном, умов закордонноТ практики i т. iH.

З. Функц?:•

До Mi7kHap0J1110ro належать:

3.1. i3 закордонними партнерами, за

кордоном i краТни, посольствами держав з питань

peaJli3a1AiT а саме:

у cBiT0BY i наукову систему;

r-pa11TiB i програм 1йдтримки науково-

ocBiT111)0T :ЈяльнослЈ ocBiTlll»oro процесу;

всиновлення конлак-лјв та i3 закордонними партнерами

( упракттня 5ikicmm
[/о.пхж•еиия про сптроттипцјпе;а
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у науки та

ведення документацй' гцодо peaJ1i3a14iT

та П координацй",

сприяння виконанню зобов'язань по виконанню 

J10F0BopiB MiHicTepcTBa i науки, що стосусться

ceMiHapiB, 

поширення т.цодо проведення цих у 

серед У\йверсилсгу ;

за дорученням ректора виконТ1ня представницьких 

угод та

а також

краТнах CBiTY

й

прийом делегацйђ, (baxiBI(iB, ac[1ipaHTiB•,

з державними органами з питань перебування

громадян на TepYlTopiT УкраТни;

3.2. Надання iH формацйђно-про•гокол ь нот, консультативно; допомоги в

проходження закордонного стажування та закордонних

практик, а саме:

пошук 

практики;

3aci;aallb 

за кордоном;

HpoekTiB 

практики;

ознайомлення 

для проходження закордонного стажування,

з BiJ160py студенлЈв для проходження практик

на проходження закордонного стажування,

та вищоТ

з умовами учас•тј у Mi7kHap0JlllYtx стажуваннях, програмах практик, що

регламентуються умовами з закордонними установами та

щодо стажування

та проходження практики за кордоном та Тх видання;

дономоги в документацй' ДЈIЯ науково-

та вищоТ у програмах
проходження закордонного стажування, практики;

та узгодження внутрппньоТ документацй• (HakT3iB,

розпоряджень) подо регулювання програми проходження закордонного

стажування, практики;

1] A0kYMellTiB, налаННЯ консул •га 11 

у консульських установах;

пирормування та 

( ',чсте.па упра«пння 5lkiCj)1H)

(П 26. р.
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про правила Bi30Boro режиму;

оперативний 06MiH з практики та практикантами

щодо умов практики або виникнення ускладнень [1iJ1 час перебування за

кордоном;

розробка та перспективних [1J1auiB з

стажувань та практик 

ВИЩОТ

ведення документацй• з 

оформления та видача 

та

закордонноТ практики вищоТ

та пнпих для

стажувань та практик за кордоном;

формування 3BiTiB про проходження програм закордонних стажувань та

практик та здобувачами вищоТ

3.3. забезпечення

акредитованими та 

вступу у заклади втцоТ УкраТни:

громадян за

громадян до

проведення рекламно-П1формагййноТ компанй• щодо залучення

громадян на навчання до

встановлення k0HTakTiB з та юридичними i

особами, представниками держав з

метою орга1йза1ййно-правовоТ бажають отримати

ВИТУ 0CBiTY В

контроль прийому на навчання в громадяни та oci6

без громадянства.

доведення до 

нормативних 

громадян;

вищоТ чинних

регламентують навчання в YkpaTHi

контроль за [lepeBipk010 A0kYMeHTiB, пред'являють iH03eMHi громадяни

при встуй i 3apax'Y'BaHlli до 31'iJ1110 чинного законодавства;

контроль за оформленням особистих справ 

З здобувачами ВИЩОТ 

супроволжують навчання громадян.

3.4. 1 робота з громадянами, 51ki 

вищоТ

51ki

на

навчання до уйверсипту:

забезпечення свосчасного оформлення 

порядку на подовження TepMiHY перебування 

Систе.уа 5lkiCl'l/t)
Потожсння про спп;ретппннпџнка ГК

(П 26. п р.
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nepeCYBaH11Sl iH03eMHHX rpostallflll [10 Tepmopii YrcpaiHH:

BeneHHfl 06J1iKY i1103eMllHX Ta [lanailH51 Bill[10BiJ1i Ha ga[1HTH

YVlOB110Bance11HX opraHiB lipo ix nepe6YBaHE151 i llaBqaHHS1 y pi3Hi

iHCTaHui'l%,

Micue;

CBOcqacne ElanaHHS1 [IPO BinpaXY13aH11}1 iHOWM11HX rp0MaJISIH Ta upo

CKopoqeHH51 •repMiHY' ix nepe6YBa11H}1 y KpaiHi.

4.1. HpaBa BiJIJ1iJIY NIi)KHaPOJU101'O cniBp06iT11H[V1'Ba peaJ1i3Y10T1»cS1 C[1iBP06iTHHl€aMH

4.2. CniBP06i'l'HHKV1 BinniJlY CiliBP06iTHHUTBa MalOTb HacTY[lHi

lipaBa:

110B110Ba>lx-ellb B Y Kpailli Ta '3a KOPJIOEIOM',

36vtpaTH MaTepiaJlH 3i Clinp03JLiJliB YHiBepcH'reTY, He06xiJLHi

P060TH BiJU1iJlY Mi7KllaPOJU101'O cliiBp06i'l'HH[1TBa•,

3J1iüCHIOBaTH KOHTPOJ1b lla Ta iHL11HX CTPYKTYPHHX IliJLP03J1iJlax

YE1iBepcHTeTY 1110110 c130cqacHoro BHKOHaHH51 Hals-a3iB, p03nopfl1tnceE1b Ta

pimeHb, SIKi CTOCYlOTbCSl Mi7KHaPOJIHOi JLiflJ1bHOC'ri YHiBepcHTeTY.

5. KepiB11J111TB()

5.1. KepiBHHUTBO BiJULiJIOM Mi)l€nap0JIHoro ClliBP06iTHH1-1TBa HaqaJ1bHHK

BiJULiny Mi>KHaPOJIHOro CiliBp06iTHHLLTBa, 6e3nocepeJIHb0 CliJUIOPflJU<OBYCTbCSl

npopeKTopy 3 Hay'KOB0i POC)OTH Ta illH0BaLLiÄHoro P03BHTKY YHiBepcHTeTY.

5.1. IdaqaJ1bHHK BiltJ1iJIY Mi>K11ap0JLlloro Kepyc BiJU1iJIOM i

Ha BinniJ1', p03p06J151c Ta IlinrlHcyc [loca110Bi illcmpY'KL1ii npaL1iBHHKiB BiJIJ1iJ1y•,

p03110JLiJ1}1c '3aBJtallHS1 cepevt FIPaLtiBHHKiB BimiJIY.

( 'ltcmetta l'npaa./i////}/ '1Kic•nuo

npo cnit;poöinvauvnaa 71-24-01
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5.2. HocaJ10BY illc•rpYKLlii llaqaJ1bHHKa BiAJ1iJIY

CiliBP06iTHHILTBa gaTBepJ1>l€yc peKTop YHiBepcHTeTY.

5.3. Ha qac BiJICYTHOCTi HaqaJ1bHHKa Binniny Mi)KHap0AHoro ClliBP06iTHHLITBa

(BiJ111YCTKa, BiJLPSIJ1)lQHHSl, xBop06a TOI_uo) Moro 060B'S13KH BHKOIIYC Moro 3aCTY[1HHK, y

[10105111K)' nepen6aqe110MY 3aKOllOJtaBCTBOM.

6. p060T11

6.1. BimiJ1 ClliBP06iTHHLITBa opraHi30Byc i 3J1iüCHIOC p060TY

BiJ1110BiJUIO no KOHCTHTY1tii YKpai11H, LIHIIHOI*0 3aKOVIOJtaBCTBa YKpaiHH, CTaTYTY

cTpyKTypa i 111TaTHHii P03[lHC BiJU1iJIY 3aTBePJVKYCTbC}l peK'ropoM YHiBepcHTerry.

6.2. IlocaJ10Bi oc06H BiJU1iJlY ClliBP06iT11H[LTBa Ta

3BiJ1bH%lOTbCSl Hatca30M peK•ropa YHiBepcHTeTY ga VIOnaHHSlM HaqaJ1bHHl€a BiJU1iJIY

griJ1110 3 BHNtoraMH, nepen6aqellHNIH LIHHHHM gaKOllOJtaBCTBOM YKpaiHH.

6.3. '3araJ1bHi gacaJIH niSlJlb110CTi, YMOBH OllJ1aTH [Ipal-li, MaTepiaJlb11e,

ClliBP06iT11H11'1'Ba BH311aqalOTbCS1 peKTOPOM Y HiBePCH•reTY.

6.4. [IpeJICTaBHHLITBO BiJIJ1iJIY ClliBp06iT11HILTBa y Mi)KHaPOJIHHX

BiJLHOCHllax YHiBepcHTemy 311iücHtoc ga pel<Topa YHiBepcHTeTY

npopeKTop 3 HayKOB0i P060TH Ta iHH0BaL1iVlJloro P03BHTKY, HaqaJ1bHHIC BiJU1iJIY

a60 iHL11a oc06a, YllOB110Ba',1s-ella peKTOPOM Y Hi

7. I .BinniJ1 NIi)K11ap0AHoro cniBP06iTHHUTBa y cBoiV1 p060Ti B3aCMOJ1ic:

7. I . l. 3 nel€ana•raMH, ItellTpaMH Ta 11LOJto:

Ta

opralli3allii Ta KOOPJIHHauii yqacTi BHKJ1anaqiB Ta CTYJteHTiB y Mi)KHaPOJUIHX

liporpaMax y raJIY3i nay'KH Ta OCBiTH',

OTPHN%IIIJISI "Ka [10B'513a11a 3 yqacT10 BHI<J1anaqiB •ra cmyne11TiB y

Min€naPOJUlHX nayKOBHX Ta OCBiTHiX nporpavtax•,

opra11i3a11ii IIPOBCVIC'IIHSI ceMi11apiB,

CHM1103iYMiB;

7.1 .2. 3 iHOQMllHX MOB LILOJIO opra11i3alLii KypciB 3 i1103eMHHX MOB',

7.1.3. 3 11PHjiMaJ1bHOlO KOMicic10 YHiBepcH•reTY 3 npVlB0JIY' IIPHÄOMY [la

( •ucjne.lta mcicnno

npo
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випщоТ на виробничу практику за кордон;

7.1.5. З Мййс•герством ocBi'lM i науки УкраТни, 3i

вигцоТ 

Розроблено:

Начальник
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та розвитку

Начальник
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Голова первинноТ

Начальник планово-

Система управлтня яюсгпю

з питань, що входять до

06MiHY та роботи,

П.Г. Поплавський 220, ц
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С.В. Бсльчснко 21.11.2019 р.
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