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I. ЗАГАЛЪШ ПОЛОЖЕННЯ
I_{e Положення розроблено вiдповiдно до Законiв УкраТrли <I1po освi.гу>,

ППРО ВИЩУ ocBiTY>, пПро фахову пере/Iвиtцу ocBiTy>, постановою Кабiнеl.у

MiHicTpiB УкраТгrИ <tIрО затвердЖеннЯ tlорядкУ реаlliзаrцiТ llpaBa }Ia ака/tемiчгlу

мобiльнiсть>>, iнших нормативно-правових, ll i/lзакон н их ак.гi в.

Положення визначас цiлi, завдання, порядок органiзачiТ академiчноТ

мобiльностi, умови повернення до мiсця постiйного навчання (роботи), викоtlалIllя

програМ акалемi,rноТ мобi.пьrrос,гi, визнаннЯ та зараХуваннЯ iT резуль,га.гiв /l.rlя

здобувачiв освiти, якi навчаються в закладах фаховот передвищот освiти, а також

працiвникiв зазначених закладiв та установ.

L{iлями академiчноТ мобi;rьностi е:

iнтеграцiя Укратни в европейський простiр вищот освi,ги ,га евроllейський

дослiдницький простiр;

обмirr передовими практиками та досвiдом у сферах освiти i rlауки;

модернiзацiя системи освi,ги;

чифровiзацiя навчання та управJliння;

розвитоК професiйниХ навичоК та особистiсних якос,гей учасникiв
академiчноТ мобiльностi ;

поглиблення сltiвробiтниц,гва з мiжнародними партнерами у сферах освi,ги i

науки;

ПiДТРИмка соцiальних, економiчtлих, куJIьтурI]их взасмовiдl-tосиll та зв'язкiв

з iншими краiнами.

,.ЩiЯЛЬНiСть украТнських, iноземних закладiв освiти та учасникiв академiчноТ

МОбiЛЬНОСТi пiд час виконання програм академiчноi мобiльностi повинна

вiдповiдати осноВним приtIципаМ СпiльноТ декларацiТ MiHicTpiB освi,ги Свроltи

"европеЙськиЙ простiР у сферi вищоТ освiти", вчиненоi у м. Боlrоньi l9 червня

|999 р. (БолоНська деклараЦiя), УгоДi про асоцiацiю мiж Украiною, з однiсТ

сторони, та европейським Союзом, европейським спiвтовариством з атомнот

енергii i Тхнiми державами-чJlенами, з iншоТ сторони, пiдlписаноТ 27 червня 2о14

р., програмним документам У сферi освiти, розробленим мiжнароllними

органiзацiями' мiжнародним договорам Укратrrи ,га iншtим докумеIIтам, ltlo

визначають полiтику УкраТни у сферах освiти i науки.



lI. учлсIIики Акд/IЕм Iчноi моБIJIьI{ос"I,I

Учасниками акалемiчноi мобiльнос,гi вiдповiдно llo ttbol.o IlоJlожсtlI{я

можуть бути:

ГРОМаДЯни УкраТни, iноземцi та особи без громадянства, особи, яким надано

СТаТУС ЗаКОРДОННОГо УкраТнця, особи, яких визнано бiжеr-rцями, та особи, якi

потребУюТЬ Додаткового захисту, якi здобуваIоть фахову передвищу освi,гу за

ДенноЮ (очною) формою здобуття освiти (з вiдривом вiд виробництва) або

ПРаЦЮЮТЬ За осНовFIим мiсrцем робоr,и в IIевному украТнському заклалi фаховоТ

ПередвищоТ якi на умовах i в порядку, визначених llим положенням, беру,гь учас],l,

У програмi академiчноТ мобiльностi в iноземному або iншому украТнському

закладi освiти;

iноземцi, особи без громадянсl,ва, якi здобуваю,гь виIцу ocBiT,y, освi,гу рiвtlя,

аналогiчного фаховiЙ передвищiй ocBiTi або працюють в iноземному закла/ii

ОСвi'ги i якi rra умовах i в rrоряltку, визIIачених цим tIоложсIlt{ям, беруr,ь y1.1ac1,I) у

lIрограмi ака/lсмiчноТ мобiзtьнос,гi в IIel]Hoмy украТнському закла/li освiт,и.

I{e IIоложсIItIя tie IIоIIIирIосться на:

осiб, тимчасово доIIущеllих ло занять;

с.lrухачiв;

ЗZtОбУВаЧilз освi'ги, якi lз ycl,alloI]JlctloMy закоllоj(аRс1,1]ом IIоря/tку o(lopivtlt;lll

перерву в навчаннi та перебувають в академiчнiй вiдпустцi;

здобувачiв освiти (наукового ступеня) вiйськових закладiв фаховоТ

передвишlоТ, виttlоТ освi,ги (закладiв фаховоТ переltвиltlоТ, виtцоТ освir.и iз

СПеЦИфiчниМи умовами навчання), а також на працiвникiв таких заклалiв;

ЗДОбУВачiв освiти (наукового ступеня), працiвникiв закладу освiти , якi

НаПРаВЛеНi МОН За кордон на навчання, стажування, педагогiчну, науково-

педагогiчну та наукову роботу на виконання мiжнародних мiжурядових та

МiЖВiДОмчих договорiв гlро спiвробiтництво в гаrrузi освiти таlабо науки,

мiжнародних програм, гlроектi в.

Не мОже брати участь у IIрограмi академiчноТ мобiльносr,i зак.itаl( освir,и з

iноземними iнвестицiями держави, визнаноi в установленому порялку державою-

агресором або державою-окупантом, або заклад освiти, заресстрований на



територiТ такоТ держави, або кirrцевий беrrефiцiарний власrIик (KoIlTpo-Trep) якого с

резидентом держави-агресора або держави-окупанта, або у разi, коJlи iноземttий

заклад освiти мае постiйне мiсцезнаходження на територiт держави-агресора,

держави-окупанта або держави, що не визнае тимчасово окупованi територiТ

такими, що н€rлежать YKpaiHi.

Не МОЖУть брати участь у llрограмi академiчноТ мобiльностi громадяни

ДеРЖаВИ, ВиЗнаноi в установленому порядку державою-агресором або державою-

ОКУПанТОм, або держави, що не визнас тимчасово окупованi територiТ такими, lllo

нчLпежать Украiнi.

Завданнями учасникiв академiчноТ мобiльностi с:

пiДвиЩення рiвня теоретичноТ,га практичноТ пiдготовки, професiйrrоТ

майстерностi учасникiв академiчноТ мобiльностi;

ОТРИМаНня мiжнародного досвiду провадження викладацькоi дiя.ltьностi тa

доступу до свропейськоi та cBiToBoT дослiдницькоТ iнфраструктури;

реалiзацiя спiльних ocBiTHix проектiв;

пiдвищення рiвня володiння iноземними мовами;

популяризацiя укратнськоi мови, культури, поглиблення знань про культуру

iнших краТн.

III. рЕАлlзАцIя IIрАвА нл АкАлЕмtчну MoБIJtbHlcTb

ffЛя Реалiзацii права на академiчну мобiльнiсть украiнський та iноземний

ЗаКЛаД ОСвiти або iншиЙ украТнський заклад освiти укладають у письмовiй або

еЛеКТРОННiЙ формi логовiр мiж зак"падами-партнерами llpo виконання IIроl-рами

академiчноТ мобiльностi (далi - партнерський договiр).

Укладення договору про спiвробiтництво мiж закладами-партнерами, а

ТакоЖ партнерського договору та договору академiчноТ мобiльносr,i в умовах

ВО€ННОГО СТаНу здiЙснюеться в елект,ронrriЙ формi з викорис,tаlltlям

КВаЛiфiкоВаного елекl,ронного пi21llису. У разi неможJlивосr,i викорисl,а}ll{я

КВа-ГliфiкоВаного електронного пiдпису здiйсrtюсться обмiн "тtисr,ами llpo IlaMip

Спiвробiтництва, виконання програми академiчноI мобiльностi та rriдтверлжеl{l{я

ВИКОНаННя Зобов'язань пiсля завершення або скасування воснного стану.



Особа, яку вiлiбрано вiлllовiлtrо до вимог Ilього поJIоженI{я /UIя учасl,i у
програмi академiчнот мобiльностi, укладас з украIнським закJIа/lом освi,ги

постiйного мiсця навчання (роботи) договiр академiчноТ мобiльностi.

ПРавО на академiчну мобiльнiсть також може бути реалiзоваrtс

украТнськими учасниками ocBiтHbo1,o процесу, а також ltрацiвt{иками закJlа/tу

освiти за власною iнiцiативою за умови позитивного рiшення керiвника закладу

освiти, приЙнятого на пiдставi подання та iндивiдуального запрошення вiд

iноземного закладу освiти. CтaTyc учасника академiчноТ мобiльностi вiдповi.ltlло

до цього положення така особа набувас з моменту rrрийrrяття рirшеllня ксрiвllика

ЗакЛаДУ освiти. З цього моменту на таку особу IIоширюються Bci IIрава ],а

обов'язки украiнського учасника, визначенi цим Порядком, а на закJIа/i освir,и

(наукову установу) постiйного мiсця навI{аtIня (роботи),га закJIа/l освir,и (rrayKoBy

ycтaHoBy), IIlo IIадав заIIроtIIсння, - Bci IIрава l,а обов'язки, lзизrtачеtli llим

IlоJlожеIIIIям дlJlя зак"па/liв-tlарr,trерiв, KpiM фirrаllсуваIttlя ви,гра,г yKpaTllcbKo1,o

учасника, lцо здiйсIltосться Bi/tlroBiдlIo l1o Ilього IIоложеtl[Iя.

Ака.itемiчна мобiльлtiс,гь з.,1обувачiв освiти, а ,tакож ltедаt,оt,iчних, науково-

rtелагогiчних, iншtих tlраlliвttикiв зак-llадiв освir,и подiляс,гься на:

за MicllcM iT рса;riзаIliТ:

BttY'ГPitlltlto, IIlo lIсрс/lбачас }lавчаIlIIя, викоIlаItllя llроl,раl\,lи aKa.lte\li.ttttll'

мОбiльностi украТнським учасником в iгrlrroMy yKpaTrIcbKoMy зак.llадi осlзir,и,

вiдмiнному вi.lц мiсllя ltосr,iйного навчання (роботи);

мiжнародну, Iцо lIередбачае [IавчанIля, виконанIIя

мобiльностi украiнським учасником в iноземному закладi

учасника - в украТнському закладi освiти;

за сфероlо дiялtьttос,гi - tla освiтню;

за сllособом реа.lriзаrliТ:

ОЧIIУ, IItO гlерс/Iбачас фiзичrrс гlеремittlеttttя уI{асIIика ака/lсмiчttоТ

мобiльностi до заклалу-tlарl,нера;

дистанцiйну, що передбачас

мобiльностi, що забезпечусться

комунiкацiйних техноrlогiй;

IlроI,рами ?ка2lgц|ц1l9i

освiти або iноземного

iн,герак,гивt{у взасмодirо учасника ака/lемiчttоТ

використанням вiдповiдних iнформашiйно-



змlшану, що передбачас очно-дистанцiйну участь учасtIика ака/lемiчrlот

мобiльностi.

освiтня академiчна мобiльнiсть за процедурою визнання результату
програми академiчноi мобiльностi подiлясться на:

кредитну, що передбачас навчання украТнського учасника в iноземному або

укратнському (вiдмiнному вiд постiйного мiсця навчання) закладi-партнерi або

iноземного учасника в украiнському закладi-партнерi з метою досягнен}lя

результаТiв навчаНня таlабО вiдповiдНих компетентносТейiзlбезЗлобут,гя крели.гiв

европейСькоТ креДитноТ трансфеРно-накопичув€UIьноТ системи (ла;ri - креди.ги

сктс), що булуть визнанi в украТнському (Для украТнського учасника) або

iноземному (Для iноземного учасника) закладi-партнерi постiйного мiсllя

навчання;

ступеневУ, Що передбачае навчання украiнського учасника в iноземному або

украТнсьКому закЛадi-партНерi абО iноземного учасника в украТнському закладi-

партнерi за узгодженими мiж такими закладами освiтнiми (ocBiTHbo-

професiйними) програмами з метою здобуття певного рiвня освiти, lJ{o дае r.акiй

особi правО на отриМаннЯ докуменТа про фахову передвищу або вИЩу ocBir.y в

установленому законодавс,гвом поря/tку.

ry. Форми лкАдЕмIчноi моылыIостI
Формами академiчноТ мобi;lьнос,гi lUIя учасникiв академi.rноТ MoбillbHocl.i,

якi здобувають освiтнiй ступiнь фахового молодшого бакалавра с:

навчання за освiтнiми (освiтньо-професiйними) програмами кредитнот або

ступеневоТ академiчноТ мобiльностi;

мовне стажування (улосконаJIення рiвня практичного

мовою в певнiй професiйнiй дiяльнос.гi або галузi знань);

навч€LпьНо-наукове стажува[IIIЯ (дiяльнiсть, спрямоваIlа IIа ttабу.г.гя

практичного досвiлу на осноtзi дослiджеtlь ,га 
формуваl{ня нових llрофесiйrrих

компетеНтностеЙ У психолоГо-педагоГiчнiй, науково-дослiднiй, органiзацiйно-

УПРаВЛiНСЬКiЙ Дiяльностi в межах певноТ спецiальностi/галузi знань);

практика (отримаНня досвiДу гrрофеСiйноТ дiяльностi в гаrrузi майбуr,ньоТ,

наявнот, сумiжноi спецiальностi пiд керiвництвом працiвникiв закладу освi,ги з

Bo.1lol1i ltllя iltозсм Iloto



приЙнят,гя

метою формування фахових компетентностей та навичок у реальних, у тому числi
виробничих, умовах для

овололiння методами, формами

професiйнiй дiяльностi або галузi знаrlь);

самостiйних рiпtень у практичrliй дiяльltостi,

органiзацii та засобами праui в lleBltiй

iншi фоРми (учаСть У ceMiHapax, конференцiях, виступи та публiкацiТ в

межах певнот спецiальностi/галузi знань тощо), що не суперечать законодавству;

Кiлькiсть кредитiв сктС та заходи контролю за кожним видом-га формою
академiчноi мобiльностi визначаються положенням tlpo органiзацiю освi.гньоl.о

процесу, затверджениМ украТнським закладом в ycTaI{oBJlcHoMy закоlIолавством

порядку.

Iнформацiя про участь здобувачiв освiти у IIрограмi академiчнот мобiльttос,гi

за вiдпоВiдними формами академiчноТ мобiльностi вноситься ло СдиноТ лержавноТ
електронноi бази з питань освiти.

тривалiсть участi У програмi (програмах) академiчноi мобiльностi для

учасникiв академiчнот мобiльностi, якi € педагогiчними, науково-педагогiчними,

iншими працiвниками закладу освi,ги, не може перевищувати двох pokiB llоспiль.

!ля учаСникiВ акалемiЧноТ мобiльнос,гi, якi здобуваюl,ь освi.гrriй cr.yltittl,

фахового молодшого бакалавра, сукупна трив€lJIiсть участi у гlрограмi (програмах)

аКаДеМiЧНОТ МОбiЛЬНОстi не може перевищувати 50 вiдсоткiв .гривалос,гi

нормативного строку Iлавчання за вiдповiдною освiтньою програмою.

Пiд час реалiзацii злобувачем освiти права на академiчну мобiльнiсть буль-

якого виду та форми повиннi виконуватися TaKi умови:
мета та завдання академiчноi мобiльностi вiдповiдають навчzUlьним цiлям,

орlснтованим на отримання таким злобувачем професiйного 21освiду в r.а.гlузi

майбутньоi, наявноТ, сумiжtlоТ спецiальностi, професiйних компе.геItтrIосr.сй r.a

навичок;

навчаннЯ за програмоЮ академiчноТ мобiльностi здiйсtltос.гься rlizt

керiвництвом визначеного працiвника закладу освiти за узгодженими освiтнiми
(ос вiтньО-профес i Йrrими ) програмам и закJIа/li B-l tар.гtlерi в;

результати академiчнот мобiлылостi визrtачаються у крели,гах ck'l'c т,а/або

вiдповiдних компетентностях, результатах навчання (без здобут.гя кредитiв

€ктс), що будуть визнанi украiнським закладом постiйного мiсця навчання (для



украТнського учасНика) або iноземним закладом постiйного мiсця навчання (для

iноземного учасника);

пiд час реалiзацii здобувачем освiти права на академiчну мобiльнiсть бу,ль-

якого виду чи форми, який навчаеться в украiнському закладi на пiдставi

державного (регiонального) замовлення, строк здобуття певного освiтнього,

освiтньо-науковоГо/освiтньо-творчого рiвня е повинеrr збiльruува1ися. У разi коJlи

ця вимога не викону€ться (не може бути виконана), здобуття такою особою
освiтнього, освiтньо-наукового/освiтньо-творчого рiвня lliс.ltя закiгlчеttllя

нормативного строку навчання здiйснюеться за рахунок кошrтiв фiзичrrих
(юридичних) осiб.

ч. лоr,овIр лклдЕмIчноi моылъностI
З метоЮ органiзаЦiТ та реа.ПiзацiТ права на акадеМiчну мобiльнiсть буltь-якоr-о

виду та форми закладами-партнерами в партнерському договорi визначаються:

мета, завдаItня, ВИl{ та форма,,гривалiсl,ь, с,грок (у разi llо,греби е,гаIlи)

aKalleM i,l lloT моб iзl 1,1 tос,гi ;

резуJIьтаl,и, яких очiкусr.ься llосягти;

локуменТ, IIlo о,гримуС украТнський r,а/або iноземltий учас}Iик ltiсltя

заверIIlення учас,гi у tIpol,paмi ака/tемiчllоТ мобiзlьItос,гi;

l]paBa l,a обов'язки закладiв-гlар.гrrерiв;

КРИ'ГеРiТ ВiДбОРУ Учасникitз академiчноТ мобiльностi ,га сторона, IIlo

здiйснюватимс вiлбiр;

ltepc"ltiK /1oKyMcltтill, rtсобхi/Itlих /Ulя y,racr.i у llpol.paMi акаilсмiчttоТ

мобiльлlостi, вимоги /lo IIих, IIроl(елура та c.I,poк Тх гtо/lаttня;

фilrаНСОВi Умоllи IIроl,рами окздgr\аiч1191 мобi;tLIlос,гi, умови мсjtичtIоt,()

забезпечсtlня або мсltичI{оI,о страхуваtIIIя;

Сl'РОК, УМоВи 'га IIорядок звiтуlзаtltlя учасника академiчноТ Moбi.llbl,tocr-i гtiд

,lac абО lliс.llЯ tIоI]срtIеIIIIя llo закла/lУ освir,и гtос,гiйttоt,о мiсllя IlавчаI{IIя (робо,ги).

IlоряJlок визIIаIltIя РеЗу,rlы,аr,ilз академiчttоТ мобi;lьtIос.гi' а ,гакож захо/lи, lllo

вжиI]аю,Гься В разi llе7lосягIIеIIIIя меl,и академiчrrоТ Moбi-Ttbttocтi ,гаlабо IIсвизItаtlIiя

iT резу"тlьта,гiв, виl{икнення конф.rtiктних або неtlередбачуваних си,гуаlliй lliд час

учасr,i у IIpoгpaMi ака.цемiчrrоТ Moбi.llbrlocr.i або визllаrtня iT резу;lы.аr,iв;



строк, умови та порядок лlквiдацiт академiчнот заборгованостi у закладах-

партераХ (для освiтньоI академiчноi мобiльностi);

порядок внесення змiн до партнерського договору;

пiдроздiли закладiв-партнерiв, Що будуть забезпечувати виконання

програми академiчноТ мобiльностi, KoHTaKTHi особи;

iншi умови, необхiднi для забезпечення досягнення результатiв академiчнот

мобiльностi.

Щля ocBiTHboT академiчноТ мобiльностi обов'язковим € визначення

закладами-партнерами В партнерському договорi перелiку i змiсту ocBiTHix

компонентiв, порядку вибору додаткових навчЕUIьних дисциплiн (KpiM вивчення в

закладi-пар,гнерi обов'язкових навч€tльних дисциплiн), обсягу навч€UIьноt.о

навантаження, дет€lльного опису оцiнювання результатiв та iх вiдображення в

додатку до диплома, форми та змiсту академiчноi довiдки або iнших аналогiчних

документiв, де зазначаються результати академiчнот мобiльностi.

У разi уклалення партнерського договору в умовах во€нного стану з7lобувачi

освiти попереджаються закладоМ освiти постiйного мiсця навчанtIя про

можливiсть перезарахування неповного обсягу кредитiв сктс, отриманих у

МеЖаХ ПРОГРаМИ внУтрiшньоi академiчноТ мобiльностi, та необхiднiсть вивченtIя

ДОДаТКОВИх ocBiтHix комllонен,гiв у заклалi освiти (науковiй ус,гановi) llос,гiйttоl,о

мiсця навчацня для завершення програми пiдготовки за вiдповiдним ocBiTHiM

piBHeM.

У РаЗi КОЛи пiд час участi у програмi академiчноТ мобiльностi виникають

ситуацii, неврегульованi партнерським договором, вони можуть визначатися в

ДОГОВОРi аКаДемiчноТ мобiльностi мiж учасником ,га закJlадом-tlар,гнером

ПОСТiЙНОго мiсця навчання, якщо не зачiпаються iнтереси iншrоl,о закJlалу-

ПаРТНеРа, i За Погодженням iз закладом-партнером, якщо його iнr,ереси

зачiпаються.

У разi З€tлучення lto виконання програми академiчноi мобiльнос,гi

фiНанСовоi або iншоТ пiдтримки cTopoHHix органiзацiй або на умовах
СПiВфiнансування, у тому числi мiжнародними органiзацiями (KpiM закладу-

ПарТнера), така органiзацiя с третьою стороною пiд час укладання rlapTнepcbкol,o

договору.



у договорi академiчноi мобiльнос,гi, що уклада€ться мiж особою, яку
вiдiбрано вiдповiдно вимог цього положення для участi у програмi академiчнот
мобiльностi, та украiнським закладом освiти (науковою установою) постiйног.о

мiсця навчання, зазначаються:

реквiзити паспорта громадянина УкраТни, документа, що посвill,{ус особу

iноземця або особу без громадянства, та довiдки про присво€ння йому

ре€страцiйного номера облiковот картки платника податкiв (kpiM фiзичгrих осiб,

якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiл llрийнят.гя ресс.грацiйноl.о
номера облiковот карти платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це

BiltlroBiдrloMy коIIl,роJ]Iоючому opl.al{y i маю,гь BiltMil.Ky ll lraclropr.i);

мета, зав/Iа}{нЯ, l]и/Ц,га форма,,гривалiсl,ь, сl,рок (у разi ltоr,реби е,гаIlи);

резуJIьтаl,и, яких очiкусться досягти; документ, Що отримус учасник ltiсllя
заверUIеНгtя участ,i у rlpol.paMi акалемiчьrоТ Moбi-ltbttocTi; lrepe;tiK .га змiс.г освi.гttiх

КОМllОltСtt'ГiВ, ОбСЯt- tlaBI]aJlbtlOI'O llаI}аIl,гажсIlIlя, /Iс,гаltьttий оIIис оttitllоrзаttllя

рсзуJIьl,аl,iв r,a Тх вi:tобРажсIiIIЯ Ir /tо/lа.гкУ llo /lиtlJloMa (;tLlя осlзi.гrtьоТ aKailcbti.ttttll'

мобiльrrостi);

llpaBa тa обов'язки с,горitl;

фitrаltсовi умови Ilроr,рамИ ака/(смiчt-rоj' мобilll,rtос,гi, умови мсJlичtIоl-о

забезllечення або меltичноI-о страхуваlIня;

строк' умови ,га поряДок звiтування пiд час або пiсля повернення /lo

yKpaTHcbKoI,o закJIаliу-IIар,гllера, визtlаннЯ рсзуJ]ь,tаТiв ака/lемiчtrоТ мобi;lьrtос,гi, а
,гакоЖ заходи, Illo вживаl.иМуl,ься В разi ltе/lосягrIе}IIIя rti.lIей ака/lсмiчttоj'

мобi-ltьrIосr,i або неt]изнанrrя iT резуltь-гаr,iв;

llоряllок rзиборУ /(оlцаl,кових tlавI]аJIьIlих llисllигtllirr (KpiM вивчсIiIIя в зaKJla,,li-

гlартrrерi обов'язкових IlавчаJIьl{их дисlциtr:lirr) /tJlя освi,гltьоТ ака/tсмiчttсlТ

мобiльносr,i;

строк, умови l,а tlоряllок lIiKBi/tattiT ака,,tсмiчIrоТ заборl-оваltос.гi. у 1.o]\4y чис,lti

в закrrа/li- lIap"r,Hcpi ;

IIорядок ttнесення змiн ло lцоговору академiчноТ мобi.тtьностi;

i HrrI i УМОВИ, НеОбхiдн i д.lrя забезпечення дося гнення результа,гi в aKa/te м i ч t toT

мобi-llьrlостi.



Щоговiр академiчrrоi мобillьностi, що уклада€ться пiд час реалiзацiТ буль-
якого Виду чи форми академiчноi мобiльностi укратнським учасником, який
навчаеться на пiдставi державного (регiонаJIьного) замовлення, в обов'язковому

порядкУ повинеН мiс,гитИ вимоIУ шtодО незбi-пьШtеннЯ строку злобу,гr.я

вiдповiдного освiтнього, освiтньо-наукового/освiтньо-творчого рiвня або

наукового ступеня та в разi невиконання цiеТ вимоги - Ilроловження с.гроку

здобуття освiтИ такою особою понад нормативний для такого освiтгtього,

освiтньо-наукового/освiтньо-творчого рiвня або наукового ступеня за рахунок
коштiв фiзичних (юридичних) осiб.

У разi коли украiнський учасник е неповнолiтньою особою, доl.овiр
академiчноi мобiльностi укладаеться з одним iз його батькiв або особою, яка с
його законним представником.

пiсля укладення договору академiчнот мобiльностi керiвник укратнського
закладу-Партнера ВИдаС розпоряДчий докУмеtlт, в якомУ визнача€.гься Mc.I,a, строк,

умови (у тому числi фiнансовi) програми академiчнот мобiльностi ykpaTнcbkol,o

учасника. особа набувае статусу укратнського учасника з дати, визначенот в

такому локументi.

ЧI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ УЧАСНИКIВ АКАДЕМIЧНОi
МОБIЛЬНОСТI, ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЪТАТIВ

На ПеРiОД ocBiTHboT академiчноТ мобiльностi украIнськi учасники:
зберiгаЮть за собою мiсце навчання, право на призначення академiчлlоТ

таlабо соцiшtьноТ стигlенлiТ неза.тrежно вiд наявносr,i в llapтHepcbкoMy ;цоl,оворi

таlабо договорi академiчноТ мобiльностi положення щодо фiнансовоТ пiдтримки

закладом-партнером у грошовiй таlабо безгрошовiй формi та iT обсягiв; iнше

СОЦiаЛЬНе Забезпечення вiдповiдно до законодавства. Стипендiальне забезпечення

пiд час та пiс.ltя завершення участi у прог,рамi академiчнот мобiльнос.гi

здiйснюсться вiдповiдно до законодавства;

МаЮТЬ ПРаВО СамОстiЙного вибору додаткових навчаJIьних дисциплiн (KpiM

вивчення в закладi-партнерi обов'язкових навч€Lльних дисциплiн);



у частинi ocBiTнboi академiчнот мобiльностi мають права i обов'язки
здобувача освiти закладу-партI{ера (KpiM фiнансового (стипендiального та illпIo1-o

соцiального) забезпечення).

вiдомостi про украiнського учасIlика ocBiтttboi акалемiчнот мобiльllос,гi

вносяться дО СдиноТ державноТ електронноi бази з питань освiти украТнським
закладом постiйного мiсця навчання, а в разi участi укратнського учас}Iика

освiтньоI академiчнот мобiльностi у внутрiшнiй освiтнiй академiчнiй мобiльrrостi
_ також закладом-партнером як про учасника, що тимчасово допущений до заня.гь.

у разi реа-гriзацii вiдповiдно до законодавства укратнським учасником
освiтньоi академiчнот мобiльностi права на академiчну вiдпустку або перерву в

навчаннi до партнерського договору та договору про академiчну мобiльнiсть за

iНiЦiаТивою украТнського закладу освiти вносяться вiдповiдtti змitlи.

На ПеРiОд академiчноТ мобiльностi украiнськi учасники - Ilе/lаt,оl,iчl,ti,

НаУКОВО-ПеДагОгiчнi, HayKoBi та iншi працiвники зберiгають на строк до:

двох poKiB - посаду за основним мiсцем роботи;

ШеСТИ МiСяr{iв - оплату працi за основним мiсlдем робоr,и в розмiрi cepe/tllboT

ЗаРОбiтноТ плати вiдповiдно до законодавства, якщо пiдтримка у грошовiй формi

ПРОтяI'ОМ ycbol'o сl,року участi у пporpaMi академiчrrоТ мобiэlьltос,гi у зак"llа.,ti-

гlар,гнерi tle ltере7lба,rена абО llере/(бачеllа В розмiрi, I]lo tIa /lа,гу yKJra/lcIlIlя

ЛОГОВОРУ tIpo академiчrIу мобiльrлiс,гь €] мсIIlrlою за розмiр ccpe/lIlboI,o

прожиl,ковоt,о MilliMyMy в KpaTlri гtсребуваttltя.

Itlозсмlti учасIIики - з.l1обуlзачi осlзir,и (rrayKoBo1,o сr,уllсttя) мо]ку"гь буги

ЗаРаХОВаlti lto yKpai1lcbкot,o закJIа/1у-IIартIIера IIа ltаl}чанIlя за paxyItoк l,pallтiB або

КОtrl'гiв фiзичних (юриди.ttlих) осiб, у тому числi мiжнаролних орI,анiзаlliй, або за

paxyIloK вJIасtIих }Ia/lxo/lжcIIb украТllського закJlалу-Ilар1,Ilера, або Iia yMol}ax

безоl1-1tатItоI,о tlаt]чаtl}lя в разi взасмtIого обмiну закJIа/(ами-IIар,гIIсрами tIa

беЗОплатнiй ocHoBi здlобувачами освi,ги в разi, коли кiлькiсть таких ittоземItих

У'rаСttИКiв IIе IIерсвиIItус кi-rlькос,гi украТltських учасIIикiв i I(я IiopMa визIlаl{сtIа

IIар,гtlерськи м /(oгoBopoM.

IItОзсмtti учасllики в час,гиtti осlзi,гttьоТ,гаlабо ttayKoBoT ака/lсмiчtrоl'

МОбi-rlьностi маю,гь ltpaвa ,га обов'язки украТttсl,ких учасrtикiв (KpiM фittаttсоtзоl,о

(сти ltelt7li a:I bHo1,o r-a i rl l I to1,o col lia;t l,ttot,o ) забез l lечен t rя ).



Iноземний учасIlик, який в мсжах осlli,гttьот акадсмiчrlот мобiл1,1lос.гi

вiztповiдlrо До ЗакоtrУ УкраТlrи "Ilро виlIlу ocBil,y" з/lобувас виlI(у освi.гу l]а

узI,о/]женими мiж закла/lами-llартI{срами освi,гttiми l1роr.рамами, IIlo заI]срlIlус.гься

ОТРИМаННЯМ ctri;rbllol'o (lro21BiЙrrol'o) /1окуменl,а llpo I]иIIIу осlзi,гу, lli;t час

llеребуваrrня в зaKJla/li-llapт,lrepi можс буr,и зараховаllий tla IIаI]чаtIllЯ ,rl9

yKpaTHcbKol,o закJlалу-IIар,tнера tla умовах, визtlачелIих пар,г}Iсрським llo1.ol}opoM.

IIlформаrliя rlpo TaKoI,o учасIrика вIIоситься до СдиIlоТ 21сржавtlоТ сltскr.роlltlоi'ба_зи

з IIитанL освi,ги.

/Iода,гковi умови заJIучеI{ня украТнськими закJIадами освiт.и ittозсмttих

учасникiВ можутЬ I]изначатисЯ В IIар,гIIерСькомУ ltоговорi таlабо lto1.oBopi

aKa/IeM i ч lroT мобi;r l,t lос,гi.

IJизttаtttlЯ рсзу.lrь,га,гiв ocBiтttboT aKa/lcMi,trtoT Moбi.lrbrtocr.i yKpai'ttcl,Kltx

учасникiв здiйснюс,I,Irся н? ocHoBi кре;lи.гiв СКТС.

Змiс,г ocBiTlrix комIIоIIсItтiв,га обсяг ItaBчaJILItoI,o IIаваtI,гажеtltIя, I}икоIIаtIоI.о

уLiасIlикоМ ака/(емiчttоТ Moбi.llbllocтi в закJlа7li-lrар,гlrсрi, lti.ltтlзср,l1жуIо,гься

академiчгlоtо д(овi/lкою або iнlrtим аналогi..tгtим /lокумен.гом, виllаI{им l.аким

закладом згiлно з tlарl,нсрським ltоговором.

[[орiвняння змiсr,у ocBiтHix KoMllottcHтiB l,а обсяl-у tlавчаJIьtlоI,о

наваI{таження, викоriаноI,о вiдllовiдrrо до ltol.oBopy ака/IемiчttоТ Moбi,ltbllocr.i,

З:liЙСtlrОСТЬСЯ IluIяхом зiсr,авJIсtIIlя рсзуJIьта,гill llавчаIiIIя, яких ltося1,1lу,го Iз зак.ltаiti-

пар,гнерi, l,а РСзу,llь,гаr,iВ tIавчаIll{Я, заIIJIаIlоваtlиХ осtзi,гttьоlо (ocBir llыl-

ПРОфеСiЙНОЮ) Програмою украiнського закJIаду-партнера посr,iйttоl,о мiсtiя

навчаI{ня.

I [РИ Цl,ОМУ УкраТlrський закJlа/(-lIарl,t{ср llocтiйlto1,o мiсrlя I{aBIjaIillя визtlаljа(

кillькiс,гь кре2ци,гiв CK'I'C, за якими yKpaTrrcbKol,o уqзg,Iика аl,ес,говаIlо в зак.rlа/ti-

lrар,гнерi i якi булУ,гь зараховаili як результати Itавчання, заIIJIанованi ocBiTtl1,oto

(освiтньо-Ilрофесiйною) tlроi,рамою за постiйtrим мiсtцем }tавI{аtIIlя. I [i крс7lи,ги

ск],С У rIo/laJ]blIIoMy викорис,гову}о,I,ься /ljlя всl,аllовJlсliIiя (laKтy l]икоliаtlllя

украТнським учасIlиком квазtiфiкаltiйllих t]иN{оl, lutя зltобу,г,l,я I]cBltot,o освi,гIIьоI,о

(освiтньО-науковОl,о/освi,гtЛьо-,tворчоI,о, HayKoBo1,o) с,гуtlеIIя. У разi lIо,грсби

РеЗУjIЫ'аТИ НаВЧаIiIIЯ (ба"rrи, оllillки), вис,гав.llсrti зaKJlalloM-IIapl,llcpoM,

IIерево/lя,],Lся В сис,tемУ оtlittlоlзаtrrrя yKpaTtIcbKoI,o закJIа/lу-llар1,Ilсра llос,гiйttоt.с,t



мlсця навчання. Визначенi ocBi,1,lti компоlIенти визнаються украТнським закJlа/tом-

партнером постiйного мiсця навчання в повному обсязi, а укратнський учасник,
щодо якого прийнято таке рiшення, IIе I1овинен виконувати буль-яке iltшtc

додаткове навч€Lльне навантаження за цими освiтнiми компонентами.

У разi невиконання украТнським учасником гriд час llеребування в закладi-

партнерi умов, визначених У договорi академiчнот мобiльностi в часr.инi

опанування змiсту ocBiTHix компонентiв та виконання обсягу навчаJIьно.о

НаВаНТаЖеННЯ, ТаКИЙ УЧаСНИК ПiСля повернення до закладу освiти гtостiйноl,о

мiсця навчання в установленому порядку лiквiдовуе академiчну заборгованiсть до

закiнчення першого семестрового контролю пiсля його повернення або прохо/lиl.L

повторне навчання вiдlrовiдноl,о змiс,гу освi,гнiх KoMttoHeltтiB ,га обсяl.ч

навчuLпьного навантаження за рахунок коштiв фiзичних (юридичних) осiб.

вiдповiдальнiсть за дотримання вимог законодавства пiд час викоI{аtltIя

програми академiчнот мобiльностi, прав учасникiв акалемiчнот мобi.ltьност.i,

прозорiсть пiд час i пiс"гlя if виконання, ефективне, рацiона.lrьне т,а цi-ltьоlзе

використання коштiв несуть керiвники украiнських закладiв-партнерiв.

обов'язковою умовою с оприлюднення результатiв вiдбору укратнських

учасникiв' звiтУ прО завершеннЯ нимИ виконаннЯ програмИ SКадцgцirlн9i

мобiльностi та iT результатiв на офiцiйному веб-сайтi украiнського зakJlally-

IIар,гнсра.

ФiНаНСУваНtlя виl,раl,украТtlськоl,о закJIа/цу, IlоI}'язаtIих iз викоIlаIiIlям

програм академ iчllоТ мобi-тtьнос,гi, може здi Йснюl}а,гися за рахунок :

l'ран,гiв;

KolllтiB, tlерс/tбачс}lих у /lержав}iому (BiltlloBizllloмy мiсllеlзому) бю7lжс,гi;

вJI ас н и х ко lllT,i lз у краТнс ького закJIаду- п артrIера;

кошr,iв iноземного закJrа/Iу-гrартнера;

iнttlих /lжереJI, нс забороlIсIIих закоI]одавсl,вом.

Maтepia"llbtIc забсзIIсl{сtltIя украТltських у,lасIIикiв у Ilpol.paMax Miжrrapoitttor'

акаzIемiчноТ мобi"rlьностi BiltlloBiitrro ,Lto мiжнаро/lних :lor.oBopill УкраТrrи IIа

ДВОСТОРОrtНiЙ octtoBi або за paxylloк с,гороIIи., ttцо llриймас, або за paxytIoK с,гороtlи.

Illo HaIlpal]JlяC' KpiM вимоl,, визIiачеtIих rlим I IОРя.,tком, з/tiйсtttоСl.IlСЯ lзiztlIoBi/tllo /lo

ВИМОГ lIо.llоженrIя IIро умоl]и маr,ерiа.llьr{ого забезrIечення осiб, IlaIIpal}Jlctlиx за



кордон на навчання та стажування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiс.грiв
УКРаiНИ ВiД 4 беРеЗня l996 р. JФ 287 (Офiцiйний вiсник укратни, l996 р., м 8, cr..
249;2017 p.,J\b 31, ст.943). В iнш-lих виIIадках фiнансування витрат, якi здiйснюс

укратнський учасник' включаючи оплату проiъду, проживання, лобових,
харчування, медичне забезпечення та страхування тощо, здiйснюсться за власнi

кошти такого учасника таlабо iнших фiзичних (юридичних) осiб, якщо заклад-

партнер не забезпечу€ здiйснення зазначених витрат.

на ykpaiHcbki заклади освiти (HaykoBi установи) та учасникiв академiчнот

мобiльностi не поширю€ться дiя:

ПостаноВи КабiнеТу MiHicTpiB УкраТни вiд 20 сiчня 2010 р. N 82 "Про r{орми

вiдшкодУваннЯ витрат, пов'язанИх з направленняМ вихованцiв, учнiв, с,гуденr.iв,

KypcaHTiB, слухачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторiв, аспiрантiв i докторантiв

/IJIя участl у заходах, ш(о проволя,гься в YKpaTHi та за Kop/toнoм" (Офirtiйltий вiсllик
УкраТни, 2010 р., J\lЪ 7, ст. ЗЗ7);

Положення про навчання студентiв та стажування (наукове стажування)

аспiрантiв, ад'юнктiв, докторантiв, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв

у провiДних виЩих навчаJIьниХ закладаХ та наукОвих установах за кордоном,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l3 квiтня 20ll р. J\l

41l "ПитаннЯ навчання сr,удентiв ],а стажування (наукового с.гажування)

аспiрантiв, ад'юнктiв i докторантiв, наукових i науково-педагогiчних працiвrt и KiB

у провiдних виЩих навчаJIьних закладах та наукових установах за кордоном"

(офiчiйний вiсник УкраТни,2011 р., J\b 28, ст. l l95).

[{адання укратнським заклалом освiти (науковою установою) державнот або

комуна.пьноТ форми BJIacHoc],i украТнським учасникам органiзаrtiйних,

протокольно-iнформацiйних, консультацiйних послуг, послуг з переклаltУ

здi й с нюсться безо I,IJIатн о вiztгl oBi.ltHo ло законоllавс.гва.

передвищоТ освi,ги, якi здiйснюють пiдготовку злобувачiв гrрофесiйrrоТ

(професiйно-технiчноi) освiти та в межах, визначених статтями 52 i 53 Закону

Украiни "Про

мiжнародному

коли:

професiйну (професiйrIо-технiчну) ocBiTy", беруть учас.гь у

Ila зак;rади профСсiйrlоТ (llрофссiЙltо-r,ехltiчllоТ) освi,tи l,а закJlаllи фаховоТ

сlliвробi,гtlиtl,гвi, поILIирюються вимоl,и llboI,o tlоJlожеtlrlя в разi,



укладено логовори про

мiжнародними органiзацiями

особами;

спiвробi,гництво з iнозсмrIими закJlа/lами осllil.и.

(фондами), iншrими фiзичIrими (rори2lичlrими)

метою мiжнародного спiвробiтництва в частинi навчання украТнськоr.о

учасника В iноземномУ заклалi llрофесiйноТ (професiйно-технiчноТ) освiти

партнерi або iноземного учасника в украIнському закладi професiйноТ

(професiйно-технiчноi) освiти - партнерi е досягнення результатiв навчання таlабо

вiдповiдниХ компетеНтностей, щО булутЬ визнанi В украТнському (л.llя

украТнськогО учасника) абО iноземtломУ (длЯ iноземногО учасника) зак;lа,,ti-

партнерi постiйного мiсця навчання i BpaxoBaHi як виконання освi,гtlьоl.о

компонента вiдповiдноТ освiтньо-професiйноТ програми;

участь у програмi мiжнарод}{ого спiвробiтниllтва здобувача професiйгrот

(ПРОфеСiЙНО-ТехltiчноТ) освi,ги, який навчасl,ься в yKpaTr{cbкoмy закла/(i tra lli/lcr.aBi

державного (регiонального) замовлення, не призведе до збiльшення норма.гивного

строку здобуття освiтнього-квалiфiкацiйного рiвня "квалiфiкований робiтник". У

разi коли ця вимога не викону€ться (не може бути виконана), навчання такот особи

пiсля закiнчення нормативного строку навчання здiйснюсться за рахунок кошr,гiв

фiзичних (rр"д""пих) осiб;

визнання результатiв навчаI{ня в межах мiжrrародного сгriвробi,гIlиIl,tва

ЗДiЙСНЮеТЬся шляхом зiставлення результатiв, яких досягнуто в закладi*llар,гнерi,

та результатiв, запланованих освiтньо-професiйною програмою украiнського
закладу-партнера постiйного мiсця навчання;

З УКРаТнСЬким учасником (у разi його неповнолiття з одним iз його баr,ькiв

абО ОСОбОЮ, яка е його законним представником) укладаеться договiр про участь

У ПРОГРаМi мiжнародного спiвробiтництва, що мiстить Bci умови договору

академiчноТ мобiльностi.


