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1 Загальні положення

1.1 Це Положення розроблено на підставі чинного законодавства, відповідно Закону 

України «Про вищу освіту», та встановлює принципи забезпечення та єдиний порядок ор

ганізації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу Кременчуць

кого національного університету імені Михайла Остроградського (далі -  Університету або 

КрНУ) на території України чи поза її межами.

1.2 У даному Положенні терміни і поняття вживаються у такому значенні:

-  академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу навчатися, виклада

ти, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі 

(науковій установі) на території України чи поза її межами (далі - ВНЗ-партнері).

-  академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час 

провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, 

що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, 

проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуван

ням обмежень, встановлених законом;

-учасники освітнього процесу КрНУ, які мають право на академічну мобільність:

-  студенти, які здобувають освітній ступінь молодшого бакалавра, бакалавра (крім сту

дентів 1-го курсу);

-  студенти, які здобувають освітній ступінь магістра;

-  особи, які здобувають наукові ступені доктора філософії або доктора наук;

-  педагогічні та науково-педагогічні працівники КрНУ;

-учасники академічної мобільності -  учасники освітнього процесу та вищі навчальк: за

клади, що беруть участь у програмах академічної мобільності;

-  кредитна академічна мобільність — навчання у ВНЗ-партнері для отримання кредитів 

ЄКТС, що будуть визнані Університетом, без присудження ступеня вищої освіти ВНЗ- 

партнером та без збільшення загальної тривалості навчання в Університеті;

-  ступенева академічна мобільність -  навчання у ВНЗ-партнері, що передбачає здобуття 

освітнього або наукового ступеня та отримання відповідного документа ВНЗ-партнера.



1.3 Основною метою академічної мобільності учасників освітнього процесу є відпо

відність діяльності КрНУ основним принципам Болонської декларації та сприяння: акаде

мічній свободі учасників освітнього процесу; підвищенню якості освіти; інтеграції Універ

ситету у міжнародний освітній простір; розвитку міжнародного співробітництва.

2 Види і ф орми академ ічної мобільності

2.1 Основними видами академічної мобільності в КрНУ є:

-  внутрішня академічна мобільність -  навчання, викладання, проходження практики, 

стажування, проведення наукових досліджень тощо учасниками освітнього процесу КрНУ 

у вітчизняних ВНЗ-партнерах;

-  міжнародна академічна мобільність -  навчання, викладання, проходження практики, 

стажування, проведення наукових досліджень тощо учасниками освітнього процесу КрНУ 

у закордонних ВНЗ-партнерах;

-  групова академічна мобільність -  навчання, викладання, проходження практики, ста

жування, проведення наукових досліджень групою учасників освітнього процесу КрНУ у 

ВНЗ-партнерах, організовані Університетом з метою реалізації освітніх, академічних та 

дослідницьких програм тощо;

-  індивідуальна академічна мобільність -  навчання, викладання, проходження практики, 

стажування, проведення наукових досліджень учасників освітнього процесу КрНУ в інди

відуальному порядку у ВНЗ-партнерах з метою реалізації індивідуальних освітніх, акаде

мічних та дослідницьких програм тощо;

-  ініціативна академічна мобільність -  навчання, викладання, проходження практики, 

стажування, проведення наукових досліджень учасників освітнього процесу КрНУ з влас

ної ініціативи, підтриманої адміністрацією КрНУ, з метою реалізації індивідуальних освіт

ніх, академічних та дослідницьких програм, в рамках вітчизняних і зарубіжних державних 

програм та проектів тощо.

2.2 Формами академічної мобільності для студентів КрНУ є:

-  навчання за програмами студентського обміну у ВНЗ-партнері;

-  навчання за спільними освітніми програмами;

-  мовні і наукові стажування у літніх/зимових школах;

-  навчальна (дослідницька, виробнича) практика;

-  участь у конференціях, семінарах, трепіигах тощо.

2.3. Формами академічної мобільності для здобувачів наукового ступеня, педагогіч

них і науково-педагогічних працівників КрНУ є:

-  навчання або стажування аспірантів та докторантів;
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-  провадження професійної діяльності (участь в освітній, науковій, організаційній та вихо

вній діяльності приймаючої сторони, участь у семінарах, наукових школах, конференціях, 

спільних проектах, вивчення досвіду, встановлення партнерських відносин тощо);

-  підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

КрНУ.

3 М еханізми реалізац ії та дж ерела фінансування академ ічної мобільності

3.1 Академічна мобільність учасників освітнього процесу може здійснюватись на пі

дставі міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти, програм та проектів, угод 

про співробітництво між ВНЗ України або їх основними структурними підрозділами на пі

дставі узгоджених навчальних планів, особистої ініціативи учасників освітнього процесу 

та інших механізмів.

3.2 Відповідно до домовленостей між учасниками академічної мобільності здійсню

ється відбір учасників освітнього процесу для участі в програмах академічної мобільності; 

регламентується перелік необхідних документів для участі в програмі академічної мобіль

ності та процедура їх подання; визначаються етапи, тривалість та зміст програми академі

чної мобільності.

3.3 Фінансування учасників освітнього процесу, які реалізують право на академічну 

мобільність у ВНЗ-партнерах, здійснюється за рахунок коштів міжнародних фондів, уста

нов, організацій, фізичних або юридичних осіб тощо відповідно до домовленостей між 

учасниками академічної мобільності.

4 П рава та обов ’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників КрН У  

при реалізації академ ічної мобільності

4.1 Педагогічні та науково-педагогічні працівники КрНУ мають право на академічну 

свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства, та на реалізацію усіх 

форм академічної мобільності для провадження професійної діяльності з гарантованим 

збереженням місця роботи.

4.2 Академічна мобільність педагогічних та науково-педагогічних працівників 

КрНУ може реалізовуватися у формі відрядження або у формі приватної поїздки в період 

щорічної оплачуваної відпустки або відпустки без збереження заробітної плати за рахунок 

коштів науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників.

4.3 Після повернення до КрНУ педагогічні та науково-педагогічні працівники КрНУ 

надають звіт щодо виконання програми викладання, підвищення кваліфікації, стажування, 

проведення наукових досліджень тощо, завірений в установленому порядку у вищому на

вчальному закладі, на базі якого здійснюється академічна мобільність.



5 Права та обов ’язки аспірантів та докторантів при реалізац ії академ ічної мо

більності за кордоном

5.1 Аспіранти та докторанти КрІіУ мають право на підготовку чи стажування в ВНЗ- 

партнерах іноземних держав з перериванням навчання або в термін навчання в аспірантурі 

(перебування в докторантурі) за індивідуальним планом, узгодженим з науковим керівни

ком (консультантом) та кафедрою, де проходить підготовка. Термін підготовка або стажу

вання за кордоном аспірантів та докторантів не повинен перевищувати один рік, число 

стажувань визначається науковою доцільністю.

5.2 Аспіранти та докторанти, підготовка або стажування яких здійснюється власним 

коштом, мають право на виплату стипендії Університетом упродовж усього терміну підго

товки. Умови стажування засвідчуються листом іноземного ВНЗ-партнера.

5.3. Аспіранти та докторанти, термін перебування на навчанні або стажуванні яких 

не перевищує 6 місяців в межах навчання в аспірантурі (перебування в докторантурі), ма

ють право на збереження стипендії в університеті незалежно від умов фінансування за ко

рдоном.

5.4 Аспірантам та докторантам, термін перебування на підготовці або стажуванні 

яких за міждержавними угодами, міждержавними стипендіями та фондами перевищує 6 

місяців, припиняється виплата стипендії в Університеті з поновленням виплати після заве

ршення підготовки або стажування. Підставою для наказу проректора з наукової роботи 

про припинення виплати стипендії є подання завідувача відповідної кафедри Університету, 

на якій здійснюється підготовка аспіранта (підготовка докторанта).

5.5 До переліку документів, за якими аспірант (докторант) перериває підготовку у 

зв’язку з підготовкою чи стажуванням у ВНЗ-партнерах іноземних держав відносяться зая

ва на ім’я ректора Університету, узгоджена з науковим керівником (науковим консультан

том); витяг з протоколу засідання вченої ради факультету / інституту (Університету), яка 

приймає рішення про переривання підготовки на підставі запрошення на навчання, стажу

вання в ВНЗ-партнері іноземної держави.

5.6 На підставі поданих документів видається наказ ректора Університету про пере

ривання підготовки в аспірантурі або в докторантурі.

5.7 Після повернення з підготовки чи стажування з-за кордону аспірант або докто

рант надає до кафедри звіт за весь період підготовки чи стажування.

5.8 Аспіранти та докторанти, які перебувають на підготовці або стажуванні в термі

нах навчання в аспірантурі, перебування в докторантурі, щорічно звітують про виконання 

індивідуального плану роботи на загальних підставах.



6 Права та обов’язки здобувані вищ ої освіти (студентів У ніверситету) при реа

лізації академ ічної мобільності

6.1 На період навчання в іншому навчальному закладі на території України чи поза її 

межами здобувачі вищої освіти мають право на збереження місця навчання та виплату 

стипендії протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому ви

щому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами. Та

кі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

6.2 Здобувач вищої освіти, крім вивчення у ВНЗ-партнері обов’язкових навчальних 

дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін.

6.3 Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних 

держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнаро

дними актами чи договорами між вищими навчальними закладами. Здобувачам вищої 

освіти, які потребують перерву у навчанні для реалізації академічної мобільності, надаєть

ся академічна відпустка.

6.4 Здобувач вищої освіти має право на академічну мобільність без переривання на

вчання в Університеті за умови узгодження з випускового кафедрою індивідуального гра

фіку навчання та затвердження у встановленому порядку індивідуального навчального 

плану терміном на один семестр (зразок заповнення наведено у Додатку 1).

6.5 Індивідуальний графік навчання передбачає обов’язкове складання іспитів та за

ліків згідно індивідуального навчального плану.

6.6 При оформленні індивідуального навчального плану здобувачем вищої освіти 

кафедрою призначається куратор-консультант, який надає рекомендації щодо його форму

вання, слідкує за його виконанням, здійснює консультації.

6.5 Після повернення до КрНУ здобувач вищої освіти надає документ з переліком та 

результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією 

про систему оцінювання навчальних здобутків або звіт щ одо участі у наукових та освітніх 

заходах, завірений в установленому порядку ВНЗ-пратнером, на базі якого здійснюється 

академічна мобільність.

6.6 Визнання результатів навчання здійснюється, як правило, з використанням євро

пейської системи трансферу та накопичення кредитів ЄКТС або з використанням системи 

оцінювання вищого навчального закладу-гіартнера.

6.7 Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі нада

ного здобувачем вищої освіти документа з переліком та результатами вивчення навчаль

них дисциплін, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про систему оцінювання навча



льних здобутків, завіреного в установленому порядку у ВНЗ-пратнері, на базі якого здійс

нюється академічна мобільність.

6.8 Академічна різниця навчальних дисциплін здобувача вищої освіти та порядок лі

квідації академічної різниці визначається Університетом.

6.9 Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у вищому навчальному закладі, 

на базі якого здійснюється академічна мобільність, не виконав програму навчання, то після 

повернення до КрНУ, йому може бути запропоновано індивідуальний графік ліквідації 

академічної заборгованості, затверджений в установленому порядку або повторний курс 

навчання.

6.10 Атестація здобувачів вищої освіти Університету, які реалізують право на ака

демічну мобільність, відбувається відповідно до законодавства.
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Начальник відділу міжнародних зв'язків 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури 

Начальник юридичного відділу 

Проректор з НПНТ 

Проректор з НПМР

А. Гладир 

А. Г. Маркевич

Н. О. Мосьпан

Т .М . Слободяник

С. А. Сергієнко

В. В. Костін



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Додаток 1

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор інституту/

Декан факультету

(підпис та печатка)

«____»___________________р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН № ___

на період з _ _ _ _ _  до _  ___ 20__ /20__навчального року

IIIБ студента _____________________ __________

Назва факультету/інституту ____________________ ___________

Напрям підготовки/спеціальність, ___ _ ___________________________

шифр групи

ПІБ та посада куратора з академічної ________________________________

мобільності
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№ Назва дисципліни 

(кредитного модуля)

Кількість

кредитів

СКІ С

Форма ко

нтролю

Дата 

семестрового 

контролю *

Примітки

Семестр

(вказати назву закордонного закладу українською та іноземною мовами) **

1. Сталий розвиток 5 ЄКТС екзамен ГІерезалік дисципліни 

“ЗизІаіпаЬІе 

тапи{ас1шіп§”

(«Стале

виробництво»)

2. Філософія 1,5 залік ГІерезалік дисципліни 

“РЬЇІозорІїу” 

(«Філософія»)

3. Психологія 1 ЄКТС ІІерезалік дисципліни 

“РипсІатеЩаІз оґ 

Рзусіїїо^у” 

(«Психологія»)

КрНУ

4. Вища математика 2 ЄКТС залік -

5. Українська ділова 

мова

1 ЄКТС залік

Семестр * * *

1. Вища математика 2 ЄКТС залік -
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II. ПРАКТИКА

Вид практики Кількість

кредитів

ЄКТС

Місце прохо
дження

Керівник Термін Примітка

Навчання з _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  д о _____________ відповідно до робочого навчального плану спеціальності

№ _______ від____ _______________ __________ р., затвердженого Першим проректором КрНУ****

Завідувач кафедри підпис ПІБ

Куратор з академічної мобільності підпис ПІБ

Студент підпис ПІБ

*  Дата семестрового контролю вказується тільки за умови оформлення ІНП терміном на один навча
льний рік.

* *  Зазначається за умови наявності еквівалентних кредитних модулів.

* * *  Студент допускається до продовоісення навчання за умови, відсутності у  нього академічної забор
гованості станом на перший день навчання у  новому семестрі.

* * * *  Зазначається у  разі, якщо період навчання студента закордоном, триває не повний семестр.
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