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Дане Положення визначає основні напрямки і принципи діяльності 
Міжнародного центру культури та розвитку (надалі -  МЦКР), який діє в структурі 
Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій (надалі -  
ННІІОТ) ТНЕУ. МЦКР організовує роботу з питань координації та розвитку 
міжнародної освітньої та культурно-мистецької діяльності студентів і 
співробітників університету, іноземних громадян, а також осіб без громадянства 
для задоволення навчально-наукових, культурних, правових, рекреаційних та 
інших інтересів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. МЦКР у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

Статутом Університету та цим Положенням.
1.2. МЦКР безпосередньо підпорядкований директору ННІІОТ.
1.3. Головною метою діяльності МЦКР є організація міжнародної співпраці 

та обміну досвідом в галузі освітньої, наукової та культурної діяльності.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Методична підтримка міжнародних освітніх, науково-дослідницьких і 

мистецьких проектів ТНЕУ.
2.2. Сприяння розвитку міжнародної освіти, науки і культури у ТНЕУ.
2.3. Організація та координування міжнародних наукових, освітніх і 

культурних заходів, які реалізуються у ТНЕУ.
2.4. Участь у доброчинних заходах, акціях, проектах і програмах.
2.5. Сприяння міжнародній мобільності студентів і професорсько- 

викладацького складу.

3. ФУНКЦІЇ
3.1. Організація заходів, спрямованих на зміцнення міжнаціональної, 

міжконфесійної та крос-культурної толерантності серед осіб, що навчаються та 
працюють у ТНЕУ, на основі принципів законності, демократичності та 
рівноправності.

3.2. Накопичення та оприлюднення інформаційних матеріалів культурного 
та культурологічного спрямування.

3.3. Пошук можливостей міжнародної співпраці у сфері розробки та 
координування міжрегіональних і міжнародних проектів.

3.4. Організація стажування студентів, викладачів ТНЕУ закордоном і 
сприяння їхній участі у міжнародних наукових, навчально-освітніх і культурних 
заходах.

3.5. Налагодження контактів з українськими та іноземними навчальними 
закладами, науково-дослідницькими центрами, осередками науки та культури, 
громадськими організаціями та доброчинними фондами.

3.6. Сприяння організації іншомовної підготовки зацікавлених осіб 
(студентів, аспірантів і докторантів, науково-педагогічйих працівників ЗВО 
тощо).

3.7. Видання та поширення науково-аналітичної літератури, журналів, 
монографій, збірників, передруків, газет, практичних і навчальних посібників, а 
також інших наукових і навчально-методичних видань.


