


1. Загальні положення
1.1. Порядок організації та здійснення навчання та реалізації права на академічну

мобільність здобувачів та здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем
ЦНТУ за кордон регулюється такими нормативно-правовими актами:

1) Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами)
та згідно до внесених змін до деяких законодавчих актів України затверджено
Верховною Радою України; Закон від 24.12.2015 № 911-VIII;

2) Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 12 серпня 2015 р. "Про
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність";

3) Постанова Кабінету Міністрів України № 287 від 4 березня 1996 р. "Про
затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених
за кордон на навчання та стажування" (із змінами);

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад
витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у
відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних кошті" (із змінами);

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 658 " Про
затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету,
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців";

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про
ефективне використання державних коштів";

7) "Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів", затверджене
Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.01.2013 № 48, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.03.2013 за № 488/23020.

1.2. Це Положення визначає механізм організації та здійснення навчання,
стажування в рамках реалізації права на академічну мобільність у навчальних
закладах та наукових установах за кордоном здобувачів, здобувачів вищої освіти за
третім освітньо-науковим рівнем.

1.3. Цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права на
академічну мобільність повинні відповідати основним принципам Спільної
декларації міністрів освіти Європи “Європейський простір у сфері вищої освіти”,
вчиненої у м. Болонь 19 червня 1999 р. (Болонська декларація).

1.4. Учасники освітнього процесу і вищі навчальні заклади (наукові установи), що
беруть участь у програмах академічної мобільності, є учасниками академічної мобільності.

1.5. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних
договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів,
договорів про співробітництво між вітчизняними вищими навчальними
закладами (науковими установами) або їх основними структурними підрозділами, між



вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та
їх основними структурними підрозділами (далі – вищі навчальні заклади (наукові
установи) – партнери), а також може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього
процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вищого
навчального закладу (наукової установи), в якому він постійно навчається або працює, на
основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

1.6. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на:
- внутрішню академічну мобільність – академічна мобільність, право на яку

реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у вищих навчальних
закладах (наукових установах) – партнерах в межах України;

- міжнародну академічну мобільність – академічна мобільність, право на яку
реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у вищих навчальних
закладах (наукових установах) – партнерах поза межами України, а також
іноземними учасниками освітнього процесу у вітчизняних вищих навчальних
закладах (наукових установах).

Основними видами академічної мобільності є:
- ступенева мобільність – навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від

постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня
вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про
здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;

- кредитна мобільність – навчання у вищому навчальному закладі, відмінному
від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття
кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або
відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані у
вищому навчальному закладі постійного місця навчання учасника освітнього
процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами
кредитної мобільності залишається незмінним.

1.7. Навчання учасників освітнього процесу за узгодженими між вищими
навчальними закладами (науковими установами) – партнерами освітніми
програмами, що включають програми академічної мобільності, може передбачати
отримання випускниками документа про вищу освіту вищого навчального закладу
(наукової установи) – партнера, а також спільних або подвійних документів про
вищу освіту вищих навчальних закладів (наукових установ) – партнерів.

1.8. Здобувачі та здобувачі вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем
виїжджають за кордон з метою участі у міжнародних конференціях, семінарах,
проектів, програм; навчання, стажування та проведення наукових досліджень у
вищих навчальних закладах, на підприємствах і в установах за конкурсними



академічними програмами; участі у мовних курсах та проходження практики в
рамках міжнародних програм культурного обміну.

1.9. Навчання, стажування за кордон здобувачів, здобувачів вищої освіти за
третім освітньо-науковим рівнем ЦНТУ здійснюються за рахунок їх власних коштів
або за рахунок приймаючої сторони.

1.10. Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що
здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра та
здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем є:

- навчання за програмами академічної мобільності;
- мовне стажування;
- наукове стажування.
1.11. Навчання, стажування за кордоном здобувачів та здобувачів вищої освіти

за третім освітньо-науковим рівнем ЦНТУ здійснюються з відривом від основного
місця навчання.

2. Основні завдання академічної мобільності (навчання, стажування)
Основними завданнями академічної мобільності навчання, стажування є:
2.1 набуття практичного досвіду у відповідній сфері діяльності;
2.2 оволодіння новими знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти;
2.3 проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень;
2.4 набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління

інноваційною діяльністю;
2.5 підвищення професійної кваліфікації.

3. Терміни академічної мобільності (навчання, стажування)
3.1. Максимальний безперервний термін стажування здобувачів вищої освіти

за третім освітньо-науковим рівнем складає 1 рік;
3.2. Максимальний безперервний термін навчання (стажування) здобувачів

складає 2 роки.

4. Документальне оформлення
4.1. Рішення про направлення здобувачів та здобувачів вищої освіти за третім

освітньо-науковим рівнем на навчання, стажування за кордон приймає ректор при
отриманні оригіналу офіційного листа на його ім'я від університетів, установ,
центрів, фондів, ін.

4.2. Здобувач зобов'язаний отримати довідку з місця навчання у відділі
міжнародних зв'язків, підписати довідку у проректора з наукової роботи та
зареєструвати її в журналі реєстрації у канцелярії.

4.3 Для прийняття рішення на розгляд ректору необхідно подати не пізніше



ніж за тиждень до запланованого від’їзду такі документи: заяву на навчання,
стажування (Додаток 1); копію офіційного запрошення та його переклад, завірені у
відділі міжнародних зв'язків; інші супровідні документи, які визначають підстави та
умови навчання, стажування.

4.4 Заяву візують: завідувач кафедри, декан (керівник підрозділу), начальник
відділу міжнародних зв'язків, проректор з наукової роботи, головний бухгалтер;
керівник навчального відділу.

4.5 Рішення про доцільність стажування здобувачів вищої освіти за третім
освітньо-науковим рівнем приймає рада факультету, при цьому відрядження з
метою стажування або проведення наукових досліджень повинно бути включено до
плану стажувань факультету.

4.6 Інформація про навчання, стажування здобувачів, здобувачів вищої освіти
за третім освітньо-науковим рівнем заноситься до журналу реєстрації у канцелярії та
відділі міжнародних зв'язків.

4.7 Після оформлення всіх документів видається наказ ректора.
4.8 Навчання, стажування без наказу ректора не дозволяється.

5. Звітність
5.1 Здобувачі та здобувачі вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем, які

повернулися з навчання, стажування, подають до відділу міжнародних зв'язків звіт про
навчання, стажування (Додаток 2) у двотижневий термін від дати повернення.

5.2 Звіт про навчання, стажування здобувачів та здобувачів вищої освіти за
третім освітньо-науковим рівнем затверджує ректор (або проректор з наукової роботи).

5.3 Здобувачі вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем, які
здійснили стажування за кордоном, звітуються на засіданні ради факультету та
науково-технічної ради ЦНТУ.

6. Права
Здобувачі та здобувачі вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем ЦНТУ

мають право на:
6.1 переривання навчання на період навчання, стажування в межах термінів,

встановлених чинним законодавством;
6.2 збереження на період навчання в іншому вищому навчальному закладі за

кордоном відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місця
навчання та виплати стипендії згідно із законодавством протягом навчання, стажування
чи провадження наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій
установі), якщо стипендія не передбачена умовами академічної мобільності.

6.3 використання коштів від благодійних фондів та в рамках міжнародних
проектів і програм;




