
ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ.РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

 

 

Схвалено Вченою радою 

ЗВО «Економіко-технологічний  

інститут ім.Роберта  Ельворті» 

від  «20» жовтня 2020 р., протокол №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький 2020р. 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення «Про академічну мобільність студентів та науково-педагогічних працівників» 

(надалі - Положення) регламентує організацію академічної мобільності студентів та науково-

педагогічних працівників у Економіко-технологічному інституті ім.Роберта Ельворті (надалі - 

Інститут). Цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права на академічну 

мобільність відповідають основним принципам Спільної декларації міністрів освіти Європи 

«Європейський простір у сфері вищої освіти», вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 року 

(Болонська декларація), Закону України «Про вищу освіту», постанові Кабінету Міністрів України 

від 12.08.2015 р. за № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність», іншим нормативно-правових документам з питань вищої освіти. 

1.2. Академічна мобільність - це участь студентів та науково-педагогічних працівників 

Інституту (надалі - учасники академічної мобільності) у навчальній, науково-педагогічній чи 

науковій діяльності вітчизняного чи закордонного вищого навчального закладу, вітчизняних чи 

закордонних наукових установ, підприємств тощо (надалі - партнери) упродовж певного періоду, 

як правило, до одного навчального року, а також вітчизняними та іноземними учасниками 

освітнього процесу в аналогічних видах діяльності Інституту. 

1.3. Академічна мобільність студентів та науково-педагогічних є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності Інституту з метою поглиблення інтеграції у вітчизняний та міжнародний 

освітньо-науковий простір, підвищення якості освітніх послуг, ефективності наукових досліджень 

та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

1.4. Академічна мобільність може здійснюватися на підставі: 

 урядових міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки; 

 договорів про співробітництво між Інститутом та закордонними вищими навчальними 

закладами (установами) та їхніми основними структурними підрозділами (далі ЗВО-

партнери); 

 договорів про співробітництво між Інститутом та закладами вищої освіти країни; 

 міжнародних грантів, проектів; 

 запрошень, які надійшли від закордонних ЗВО, наукових установ, підприємств тощо; 

індивідуальних запрошень тощо. 

1.5. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на: 

 внутрішню академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується 

вітчизняними учасниками освітнього процесу в межах України; 

 міжнародну академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується 

вітчизняними учасниками освітнього процесу поза межами України, а також іноземними 

учасниками освітнього процесу в Університеті. 

1.6. Навчання студентів Інституту та вітчизняних чи іноземних студентів за узгодженими між 

вищими навчальними закладами - партнерами освітніми програмами, що включають програми 

академічної мобільності, може передбачати отримання випускниками документа про вищу освіту 

вищого навчального закладу - партнера, а також спільних або подвійних документів про вищу 

освіту вищих навчальних закладів - партнерів. 

1.7. Реалізація конкретних форм та видів академічної мобільності регулюється окремими 

угодами із вітчизняними та закордонними партнерами, договорами про міжнародну співпрацю та 

додатками до них. 

1.8. Програми академічної мобільності повинні відповідати напрямам діяльності Інституту. 

1.9. Загальне керівництво організацією академічної мобільності здійснюють – ректор та 

керівники відповідного підрозділу (завідувачі кафедр) та відповідальні за розвиток міжнародних 

зв’язків. 

1.10. Студенти першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» не мають права участі 

в програмах у будь-яких формах академічної мобільності. 

1.11. Інформаційне забезпечення та інформаційний супровід, консультаційну й організаційну 

підтримку академічної мобільності реалізує відповідальна особа. 

1.12. Інформаційне забезпечення академічної мобільності передбачає інформування за 

допомогою різних механізмів про: 

 щорічні, фінансовані ЄС програми мобільності, допомоги розвитку освіти в країнах Східної 



Європи, зокрема Erasmus + та інші проекти, гранти і програми з навчання, стажування та 

підвищення кваліфікації в закордонних ЗВО тощо; 

 спільні міжнародні договори, програми та проекти Інституту із закордонними партнерами 

та проекти із вітчизняними партнерами, стипендіальні програми та гранти підтримки 

академічної мобільності, в яких Інститут бере або планує брати участь; 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

2.1. Внутрішня академічна мобільність для учасників освітнього процесу може бути 

реалізована у формі кредитної мобільність - навчання у вітчизняному ЗВО з метою здобуття 

кредитів ЄКТС та/або відповідних компетентносте, результатів навчання (без здобуття кредитів 

ЄКТС), мовне або освітньо-наукове стажування, участь у спільних проектах; викладання; наукове 

дослідження; освітньо-наукове стажування; підвищення кваліфікації, тощо. 

2.2. Учасники освітнього процесу, які є здобувачами вищої освіти в межах програм внутрішньої 

мобільності, зараховуються до вищих навчальних закладів (наукових установ) партнерів в Україні 

як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права та обов’язки здобувачів 

вищої освіти вітчизняного вищого навчального закладу (наукової установи). 

2.3. Порядок організації внутрішньої академічної мобільності: 

 Інформація про усі актуальні програми академічної мобільності розміщується на сайті 

Інституту та поширюється у всіх структурних підрозділах відповідальними особами. 

 Студент подає заяву про намір брати участь у програмі академічної мобільності (додаток1). 

Заява погоджується з гарантом освітньої програми та деканом. 

 Завідувач кафедри та декан готує оформляють подання до грантової комісії, в якому 

вказуються усі умови перебування за обраною програмою, та рейтинг успішності студентів 

бажаючих прийняти участь у програмі. 

 У разі позитивного рішення комісії видається відповідний наказ, а між студентом та 

Інститутом укладається договір (додаток 2), що визначає програму навчання з чітким 

зазначенням та погодженням усіх навчальних дисциплін, що вивчатимуться у вітчизняному 

ЗВО, фінансових та інших умов навчання за програмою академічної мобільності. 

 Потенційний учасник мобільності отримує індивідуальне запрошення від вітчизняного 

партнера (на ім’я ректора Інституту), де прописані терміни та умови навчання чи 

перебування. 

 Деканат оформляє студенту в установленому порядку академічну довідку, та довідку про 

навчальні дисципліни, які передбачено для вивчення на період мобільності. 

 Сформований комплект документів (рішення грантової комісії, заява, подання, запрошення, 

договір про навчання, план стажування (у випадку стажування)) подається до деканату, 

який готує наказ про відрядження. 

 В деканаті після оформлення наказу про відрядження, учасник академічної мобільності 

отримує копію наказу про відрядження та необхідні документи. 

 В 10-денний термін після повернення з відрядження учасник академічної мобільності звітує 

про результати мобільності. 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  

3.1. Міжнародна академічна мобільність для учасників освітнього процесу може бути 

реалізована у формі навчання за програмами академічної мобільності в закордонному ЗВО з метою 

здобуття ступеня вищої освіти ( Додаток 2), здобуття кредитів ЄКТС та/або відповідних 

компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), мовне стажування, освітньо-

наукове стажування (див. Додаток 3), участь у спільних проектах,  викладання, наукове 

дослідження, освітньо-наукове стажування, підвищення кваліфікації. 

3.2. Відбір учасників програм академічної мобільності, що здійснюються на основі договорів 

Інституту з закордонними партнерами чи інших документів, проводиться, як правило, за 

конкурсом відповідно до п.2.3 з урахуванням результатів їх навчання чи професійної діяльності, 

наукових здобутків та знання іноземної мови, додаткових вимог, передбачених договорами, 

угодами, грантами, проектами або зазначених в офіційному запрошенні. 



3.3. Учасник академічної мобільності зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі підготувати і 

подати документи, необхідні для реалізації програми академічної мобільності, передбаченої 

офіційним запрошенням приймаючої сторони, а також документи, які підтверджують її виконання. 

Виконання програми академічної мобільності науково-педагогічних працівників розглядається та 

затверджується (у разі її успішного виконання) на засіданні вченої ради Інституту. 

3.4. Академічна мобільність студентів Інституту здійснюється без збільшення нормативного 

терміну навчання за спеціальністю під час навчального чи календарного року або під час канікул 

чи академічної відпустки. 

3.5. На термін навчання за програмами академічної мобільності студентові встановлюється 

індивідуальна траєкторія навчання. 

3.6. Студентові, який бере участь в академічній мобільності, деканат готує академічну довідку 

встановленого зразку. 

3.7. Студенти, які беруть участь у програмах академічної мобільності, визначають перелік 

модулів (навчальних дисциплін), які вони бажають вивчати в закордонних навчальних закладах. 

3.8. Обов’язковою умовою навчання є погодження програми академічної мобільності гарантом 

освітньої програми та деканом із зазначенням модулів (навчальних дисциплін), які учасник 

академічної мобільності вивчатиме у закордонному ЗВО. 

3.9. Навчальний план студента за погодженням з гарантом освітньої програми та деканом може 

бути змінений з урахуванням заміни навчальних дисциплін (вибіркової частини), що вивчаються в 

Інституті, навчальними дисциплінами, що вивчатимуться в закордонному ЗВО, з подальшою 

заміною зазначених дисциплін у документах про освіту. 

3.10. Для навчання за програмами академічної мобільності студент та Інститут укладають договір 

про навчання. Договір про навчання може передбачати можливість внесення змін до попередньо 

узгодженої програми навчання за згодою Інституту. 

3.11. Після завершення програми академічної мобільності студент отримує від приймаючого ЗВО 

академічну довідку, яка відображає його навчальні здобутки і є підставою для академічного 

визнання результатів навчання закордоном, та яку разом із звітом за весь період навчання подає до 

деканату. 

3.12. У разі часткового невиконання програм навчання в Інституті та закордонному ЗВО, 

студентові встановлюють індивідуальний графік для ліквідації академічної різниці. 

3.13. Незадовільні оцінки з модулів (навчальних дисциплін), отримані учасником академічної 

мобільності під час навчання в закордонному ЗВО, є академічними заборгованостями із цих 

модулів (навчальних дисциплін). 

3.14. При проведенні процедури визнання результатів навчання учасника академічної 

мобільності у закордонному ЗВО оцінюють результати його навчання, порівнюють обсяги модулів 

(навчальних дисциплін), вивчених у закордонному ЗВО. 

3.15. Учасник академічної мобільності має право на зарахування модулів (навчальних 

дисциплін), вивчених у закордонному ЗВО, понад нормативну кількість кредитів навчального 

плану спеціальності (напряму) та включення їх у додаток до диплома. 

3.16. За учасниками академічної мобільності зберігається місце навчання чи роботи терміном до 

одного року, якщо інше не передбачене умовами договору. 

3.17. Фінансові умови навчання та стажування учасників академічної мобільності у ЗВО- 

партнерах регулюються відповідно «Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року 

№579. 

3.18. Порядок організації академічної мобільності та оформлення закордонного відрядження 

подано у додатках 2, 3 та 4. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

4.1. Організація академічної мобільності іноземних громадян - студентів, науково- педагогічних 

працівників здійснюється відповідно до вимог нормативних документів, що регламентують 

навчання та перебування іноземних громадян в Україні, порядок організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом МОН України № 1541 від 

01.11.2013р. 

Іноземні науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти (наукових установ), які 



залучені до провадження освітньої та наукової діяльності, під час перебування в Інституті, мають 

права та обов’язки його працівників. 

4.2. Відповідальна особа від Інституту: 

 Інформує іноземних студентів та осіб, (надалі - іноземних громадян) про можливості та 

умови реалізації академічної мобільності в Інституті; 

 Приймає заявки від закордонних ЗВО та індивідуальні заявки іноземних громадян на 

участь у програмах академічної мобільності; 

 Інформує адміністрацію та кафедри про отримані заявки на участь в програмах 

академічної мобільності. 

4.3. Декан та гарант відповідної освітньої програми спільно узгоджує програму академічної 

мобільності іноземного громадянина і подає на затвердження ректору. 

4.4. У разі підтвердження закордонним ЗВО або іноземним громадянином наміру брати участь у 

програмі академічної мобільності Інституту на запропонованих умовах відповідальна особа готує 

лист-згоду та всі документи, необхідні для прийому іноземного громадянина. 

4.5. Підставою для зарахування іноземного громадянина до Інституту для виконання програми 

організованої академічної мобільності є угода між ним та ЗВО-партнерами, або іноземним 

громадянином та Інститутом разі персонального звернення іноземного громадянина для реалізації 

програми академічної мобільності. 

4.6. Декан готує проект наказу про зарахування іноземного громадянина на програму 

академічної мобільності. 

4.7. Іноземний громадянин може вносити в установленому порядку зміни до переліку вибраних 

модулів (навчальних дисциплін) упродовж двох тижнів з моменту початку занять. 

4.8. За результатами виконання іноземним громадянином програми академічної мобільності в 

Інституті відповідальна особа скеровує до ЗВО-партнера документ, який підтверджує її виконання 

відповідно до укладеної угоди. 

4.9. Консультантом іноземного громадянина, який прибув до Інститут за програмою академічної 

мобільності, є відповідальна особа від Інституту. 

У разі, якщо за програмою академічної мобільності передбачено стажування, призначають 

керівника стажування, який після завершення терміну програми надає висновок про результати 

стажування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Ректору ЕТІ ім.Роберта Ельворті 

Дубровському С.С. 

студента гр. ___________________  
(шифр групи) 

(ПІБ студента) 

 
 
 
Заява 

Прошу надати дозвіл на участь у програмі академічної мобільності 

 ____________________________ , яка передбачає навчання (стажування) в 

 ___________________  з  _________  до  ________  в рамках  __________________  . 

Фінансування програми відбуватиметься за рахунок отриманого гранту (особистих 

коштів, коштів приймаючої сторони тощо). 

Дата підпис 

Погоджено: Гарант ОП, зав. кафедрою 

Погоджено: декан  

Погоджено: керівник  


