


 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Основою Положення є система заходів, виконання яких повинно 

створити сприятливі умови для налагодження ефективної реалізації Проєктів 
програм міжнародного співробітництва, реалізації євроінтеграційної 
політики на рівні університету та залучення міжнародної технічної допомоги. 
Положення відповідає нормативно-правовій базі Закону України «Про вищу 
освіту»; Закону України «Про освіту»; Стратегії розвитку Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
(ТНПУ), Стратегії інтернаціоналізації ТНПУ, Положенню про порядок 
реалізації права на академічну мобільність ТНПУ; Статуту Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 
прийнятого конференцією трудового колективу 22 грудня 2015 р., 
затвердженого і зареєстрованого у Міністерстві освіти і науки України 
03 серпня 2016 р. № 930; постанові Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 р. № 153 зі змінами та доповненнями «Про створення єдиної 
системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги», Рамкової, Грантової, Партнерської Угод. 

1.2. Це Положення встановлює порядок реалізації Проєктів програм 
міжнародної співпраці та управління коштами грантів у ТНПУ. 

1.3. Положення регулює процедури з планування, виконання, 
звітування та оцінювання результатів Проєктної діяльності, визначає порядок 
залучення працівників, оплати їхньої праці, відряджень, порядок звітності 
щодо виконання Проєктів. 

1.4. Міжнародна технічна допомога, яка надається донорами у рамках 
технічного та техніко-економічного співробітництва, дає можливість 
залучати додаткові інвестиції для вирішення стратегічних завдань розвитку 
університету, відповідає сучасним критеріям ефективності наукової та 
міжнародної діяльності ЗВО, запропонованих МОН. 

 
2. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

2.1. Цілі, завдання та загальні правила забезпечення реалізації Проєктів 
програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів повинні 
відповідати принципам доброчесності, неприбутковості, відповідальності та 
якості виконання своїх зобов’язань перед іноземними та вітчизняними 
партнерами i міжнародними організаціями, мотивувати наукових, науково-
педагогічних, педагогічних та інших працівників, здобувачів вищої освіти до 
саморозвитку та активної участі у міжнародній діяльності ТНПУ. 

2.2. Процедура реалізації Проєкту: 
 формування пропозицій для подання проєктної заявки на конкурс, 

погодження попереднього кошторису Проєкту та співфінансування (якщо 
передбачене грантодавцем) з бухгалтерією університету; 

 підписання проєктної заявки ректором (проректором з наукової 
роботи та міжнародного співробітництва) ТНПУ та реєстрація її у науково-
дослідній частині; 



 
 

 при успішному проходженні конкурсу – повідомлення науково-
дослідної частини та відділу міжнародних зв'язків (міжнародні Проєкти); 

 підготовка та підписання Угоди між ТНПУ та ґрантодавцем, 
переклад та подання її у науково-дослідну частину та відділ міжнародних 
зв'язків (міжнародні Проєкти); 

 подання необхідних документів у бухгалтерію університету; 
 реєстрація (за необхідності) Проєкту в Українському інституті 

науково-технічної експертизи та інформації та Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі України, отримання Картки реєстрації Проєкту; 

 формування за участі бухгалтерії університету внутрішнього 
кошторису Проєкту; 

 виконання та моніторинг Проєкту відповідно до умов Угоди з 
грантодавцем та законодавства України; 

 після завершення Проєкту підготовка звітної документації про 
реалізацію Проєкту, подання її грантодавцю та у науково-дослідну частину. 

 
3. ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ 

3.1. Виконання Проєкту розпочинається після отримання офіційного 
підтвердження від грантодавця про успішне проходження конкурсу, надання 
грантових коштів та підписання відповідної Угоди. 

3.2. На етапі виконання Проєкту здійснюється: 
 досягнення цілей Проєкту згідно з планом реалізації Проєкту; 
 ефективне управління наявними ресурсами; 
 проведення заходів, передбачених Проєктом; 
 моніторинг проєктної діяльності, за необхідності – коригування 

планів реалізації Проєкту.  
3.3. Виконавці Проєкту: 
3.3.1. Керівник Проєкту – особа, яка здійснює загальне керівництво 

Проєктом, призначена наказом ректора. 
Обов’язки керівника Проєкту: 
 здійснювати організаційне керівництво виконання Проєкту; 
 запропонувати колектив виконавців, що будуть забезпечувати 

виконання Проєкту та досягнення очікуваного результату; 
 відповідати за цільове використання коштів, виділених на реалізацію 

Проєкту та одержання запланованих результатів; 
 узагальнювати результати, отримані під час реалізації Проєкту; 
 забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності та іншої 

інформації за Проєктом (як у межах ТНПУ, так  і грантодавцю). 
3.3.2. Колектив виконавців (в окремих випадках – виконавець) – група 

наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, 
докторантів, аспірантів і студентів Університету, яким, за їхньою згодою, 
доручають виконати відповідні роботи, передбачені в завданнях Проєкту. 

 
 



 
 

3.4. Організація виконання та фінансові аспекти Проєкту: 
3.4.1. Виконавці Проєкту можуть бути залучені як через зарахування 

до штатного розпису, так і через укладання цивільно-правових договорів. 
3.4.2. Підставою для виконання Проєкту є наказ ректора 

Університету, виданий відповідно до Угоди та подання керівника Проєкту. 
Наказом впроваджується Проєкт та створюється колектив виконавців для 
реалізації Проєкту протягом його дії в Університеті. 

3.4.3. Для забезпечення ефективного управління та цільового 
використання коштів Проєкту програми міжнародної співпраці складається 
деталізований внутрішній кошторис, що має відповідати бюджету та витрат 
на діяльність Проєкту i забезпечення сталості результатів, затвердженому та 
узгодженому партнерством Проєкту, які не включені до інших угод, але 
узгоджуються додатково в межах i за правилами програми міжнародної 
співпраці. 

3.4.4. Цільове використання забезпечення коштами гранту Проєкту 
програми міжнародної співпраці ЄС передбачає використання коштів, у тому 
числі отриманих понад запланованого бюджетом Проєкту обсягу за рахунок 
зміни курсу обміну валюти, за рахунок надлишкових коштів тощо, на 
проведення додаткових заходів відповідно до мети та завдань Проєкту, 
залучення більшої кількості працівників i студентів до академічної 
мобільності та інших заходів за Проєктом, придбання відповідного 
обладнання та розхідних матеріалів, розроблення навчально-методичного 
забезпечення, покриття інших обґрунтованих витрат задля ефективного та 
результативного виконання завдань i забезпечення сталості результатів 
Проєкту програми міжнародної співпраці. 

3.4.5. Нарахування оплати за виконані роботи, які зазначені в завданнях 
Проєктів програм міжнародної співпраці ЄC, фахівцям – працівникам ТНПУ 
– проводяться згідно з умовами, визначеними у грантових, міжінституційних, 
партнерських чи інших угодах відповідно до правил та особливостей 
реалізації Проєктів програм міжнародної співпраці за конкретні досягнуті 
якісні результати, але не перевищує лімітів, встановлених кошторисом 
Проєкту, Грантовою та Партнерською угодами й іншими нормативними 
документами Європейської Комісії, що регулюють впровадження Проєктів 
Erasmus+. 

3.4.6. Виплати для закордонних відряджень та відряджень по країні у 
межах реалізації Проєктів програм міжнародної співпраці нараховуються 
згідно з умовами, визначеними у грантових, міжінституційних, партнерських 
чи інших угодах відповідно до  правил та особливостей реалізації Проєктів 
програм міжнародної співпраці, а також внутрішніх кошторисів ТНПУ. При 
цьому ТНПУ сплачує за учасників податок на додану вартість із грантових 
коштів, у разі перевищення національних норм. 

3.4.7. Для Проєктів, офіційно зареєстрованих як міжнародна технічна 
допомога в Міністерстві економічного розвитку України, подається 
відповідна звітність головному бенефіціару Проєкту в Україні. 



 
 

3.4.8. Для Проєктів, офіційно зареєстрованих як міжнародна технічна 
допомога в Міністерстві економічного розвитку і  торгівлі України, закупівля 
обладнання та інших робіт і товарів на виконання завдань Проєктів програм 
міжнародної співпраці ЄС відбувається на основі правил та особливостей, 
визначених міжнародними організаціями / фондами у грантових, 
міжінституційних, партнерських чи інших угодах, укладених у межах 
реалізації програми міжнародної співпраці. 

3.4.9. Для виконання робіт (надання послуг) за Проєктом упродовж 
певних етапів укладають цивільно-правові договори або трудові договори. 

3.4.10. Підставою для виплати винагороди кожному із виконавців (в 
окремих випадках – виконавцю) робіт є акт прийняття виконаних робіт 
(послуг) та наказ ректора Університету про виплату винагороди виконавцям 
Проєкту. 

3.4.11. Винагороду виконавцям Проєкту здійснюють поетапно або в 
кінці терміну виконання Проєкту та після надходження коштів на рахунок 
Університету. 

3.4.12. Підставою для виплати заробітної плати виконавцям, залученим 
відповідно до трудових договорів, є табель обліку робочого часу. 

3.4.13. Сума винагороди виконавців Проєкту відповідає умовам 
грантодавця. 

3.4.14. Оплата відряджень, закупівля обладнання та інші витрати, 
передбачені кошторисом Проєкту, здійснюються відповідно до умов 
грантодавця. 

3.4.15. Якщо умовами Угоди з грантодавцем передбачено 
співфінансування Проєкту, то ТНПУ забезпечує виконання цих умов. 

3.4.16. Використання коштів Проєкту повинно бути цільовим, тобто 
кошти мають бути використані винятково на ті заходи, що передбачені в 
Проєкті. 

3.4.17. Можливість внесення змін до бюджету Проєкту передбачає 
Угода, яка повинна бути зафіксована письмовим дозволом грантодавця або 
здійснюватися за його пропозицією. Університет може вносити зміни до 
бюджетів своїх Проєктів за умови погодження грантодавця при суттєвих 
змінах в проєктній діяльності. 

 
     

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ ІНДИКАТОРИ 
ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ     

ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
Участь у міжнародних заходах у межах реалізації Проєкту програми 

міжнародної співпраці ЄC – викладання, навчальні візити, закордонні 
стажування, семінари, тренінги, конференції, літні/зимові школи, курси з 
розвитку мовної компетентності тощо, – визнаються та зараховуються як 
підвищення кваліфікації працівників ТНПУ в разі, якщо такі заходи 
передбачають відповідні результати навчання, актуальні для професійного 



 
 

розвитку працівників, підтверджені сертифікатом a6o іншим офіційним 
документом та відбуваються не менше 5 днів протягом періоду виконання 
Проєкту, програми міжнародної співпраці. Сертифікати, a6o інші документи 
про підтвердження участі, мають містити інформацію про назву і тип заходу, 
тривалість, компетентності/результати навчання/оцінки тощо. 

Визнання кредитів i періодів навчання для студентів у рамках 
академічної мобільності відбувається відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту», інструментів Болонського процесу (ЄКТС, HPK, Додатка до 
диплома тощо) на основі зобов’язань міжінституційних договорів, інших 
угод на навчання/практику та відповідних правил i інструкцій програм 
міжнародної співпраці. 

Процедури i механізми визнання повідомляються та узгоджуються з 
учасниками мобільності. 

Працівники і студенти, які взяли участь у Проєктах міжнародної 
співпраці подають звіт про участь та зобов’язуються провести мінімум один 
захід (презентацію, семінар, тренінг, розробити модуль іноземною мовою, 
оновити навчально-методичні матеріали тощо)  для ТНПУ щодо поширення 
досвіду участі та впровадження отриманих результатів. 

Передбачити модернізацію освітніх програм для реалізації «вікна 
мобільності» та запропонувати вибіркові дисципліни, включивши до 
переліку дисципліни з партнерських ЗВО для забезпечення гнучкості 
побудови траєкторії навчання і викладання. 

У рамках проєктної діяльності Університет організовує публічні заходи 
та розробляє й презентує матеріали, які демонструють результати Проєкту. 
Публічні заходи Університету мають забезпечувати досягнення 
стратегічних цілей Університету та відповідати цілям проєктної діяльності. 

Під час публічних заходів використовують символіку Університету та 
символіку грантодавця Проєкту (логотипи, банери, афіші тощо), якщо інше 
не передбачається умовами Угоди. 

Якщо передбачене обов’язкове оприлюднення результатів Проєктів на 
офіційних інтернет-ресурсах міжнародних організацій, члени робочої групи 
Проєктів зобов’язуються забезпечити вчасне подання необхідних матеріалів 
відповідно до правил відкритої ліцензії й авторського права, у рамках 
академічної доброчесності. 

Студенти зобов’язуються підготувати рекомендації для інших студентів 
щодо особливостей мобільності за обміном на основі досвіду участі. 

Звіти щодо участі працівників і студентів у Проєктах розміщуються на 
офіційному сайті ТНПУ. 

У разі неповного, неналежного, неякісного виконання зобов’язань 
Проєкту та застосування штрафних санкцій до Проєкту програм  
міжнародної співпраці до партнерства Проєкту всі члени робочої групи 
будуть залучені до виконання зобов’язань. 

Контроль за виконанням зобов’язань виконавцями Проєкту програми 
міжнародної співпраці – членами робочих груп, якісну реалізацію Проєкту та  



 
 

запровадження його результатів покладається на керівника Проєкту від 
ТНПУ, проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва  та 
ректора ТНПУ. 
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