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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 
1.1 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

у ДВНЗ «ПДТУ» (далі – Положення) встановлює порядок реалізації права на 
академічну мобільність для учасників освітнього процесу Державного 
вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет» (далі – ДВНЗ «ПДТУ») на території України чи поза її межами 
та учасників освітнього процесу іноземних закладів вищої освіти (наукових 
установ) (далі – іноземні учасники освітнього процесу) у ДВНЗ «ПДТУ». 

1.2 Цілі, завдання та загальні правила реалізації права на академічну 
мобільність повинні відповідати основним принципам Спільної декларації 
міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти», 
вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 р. (Болонська декларація). 

1.3 Учасниками академічної мобільності є учасники освітнього процесу 
ДВНЗ «ПДТУ», а також заклади вищої освіти (наукові установи) та іноземні 
учасники освітнього процесу іноземних закладів освіти (наукових установ), а 
також іноземні заклади вищої освіти (наукові установи), що реалізують право 
на академічну мобільність у ДВНЗ «ПДТУ». 

1.4 Мета академічної мобільності у ДВНЗ «ПДТУ»: 
- розширення компетентностей випускників ДВНЗ «ПДТУ», 

наближення їх до світових стандартів та підвищення 
конкурентоспроможності на світовому ринку праці; 

- підвищення рівня володіння здобувачами вищої освіти іноземними 
мовами; 

- обмін досвідом щодо передових освітніх та наукових технологій. 
1.5 Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі 

міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, 
міжнародних програм та проєктів, договорів між ДВНЗ «ПДТУ» та 
українськими та іноземними закладами освіти (науковими установами) або 
їхніми основними структурними підрозділами (далі – заклади вищої освіти 
(наукові установи) – партнери), а також може бути реалізоване                
ДВНЗ «ПДТУ» з власної ініціативи, підтриманої керівництвом ДВНЗ «ПДТУ», в 
якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних 
запрошень. 

1.6 За місцем реалізації академічна мобільність поділяється на: 
- внутрішню академічну мобільність – академічна мобільність, право на 

яку реалізується ДВНЗ «ПДТУ» у закладах вищої освіти (наукових 
установах) – партнерах у межах України; 

- міжнародну академічну мобільність – академічна мобільність, право 
на яку реалізується учасниками освітнього процесу ДВНЗ «ПДТУ» поза 
межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу 
іноземних закладів вищої освіти (наукових установ) у ДВНЗ «ПДТУ». 

1.7 Основними видами академічної мобільності є: 
- ступенева мобільність – навчання учасника освітнього процесу    

ДВНЗ «ПДТУ» у закладі вищої освіти (науковій установі), відмінному від 
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постійного місця проживання/навчання, з метою здобуття ступеня вищої 
освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або 
про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше закладів вищої освіти 
(наукових установ) (у межах спільних чи узгоджених програм або договорів 
або за власною ініціативою);  

- кредитна мобільність – навчання у закладі вищої освіти (науковій 
установі), відмінному від постійного місця навчання (ДВНЗ «ПДТУ») 
українського чи іноземного учасника освітнього процесу, з метою здобуття 
кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи або 
відповідних компетентностей/результатів навчання (без здобуття кредитів 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть 
визнані у ДВНЗ «ПДТУ». При цьому загальний період навчання для 
учасників програм кредитної мобільності у ДВНЗ «ПДТУ» залишається 
незмінним. 

1.8 Формами академічної мобільності для учасників освітнього 
процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, 
магістра та доктора філософії у ДВНЗ «ПДТУ», є: 

- навчання; 
- мовне стажування; 
- навчально-наукове стажування; 
- практика; 
- літні та інші школи.  
1.9 Формами академічної мобільності для осіб, які здобувають 

науковий ступінь доктора наук, наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних та інших працівників ДВНЗ «ПДТУ», є: 

- участь у спільних проєктах; 
- викладання; 
- стажування; 
- наукове дослідження; 
- наукове стажування; 
- підвищення кваліфікації. 
1.10 Навчання українських та іноземних учасників освітнього процесу 

за узгодженими між ДВНЗ «ПДТУ» та закладами вищої освіти (науковими 
установами) – партнерами освітніми програмами, що включають програми 
академічної мобільності, передбачає отримання випускниками документа про 
вищу освіту закладу вищої освіти (наукової установи) – партнера, а також 
спільних, подвійних, багатосторонніх документів про вищу освіту закладів 
вищої освіти (наукових установ) – партнерів. 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 

АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 
 
2.1 Здобувачі вищої освіти в межах програм внутрішньої академічної 

мобільності тимчасово допускаються до освітнього процесу у закладі вищої 
освіти (науковій установі) – партнері і мають права та обов’язки здобувачів 



ПО ДВНЗ «ПДТУ» 7.2-04:2019 

5 

вищої освіти українського закладу вищої освіти (наукової установи) на 
період реалізації права на академічну мобільність.  

2.2 ДВНЗ «ПДТУ», який скеровує/направляє на участь в академічній 
мобільності:  

- здійснює відбір учасників освітнього процесу ДВНЗ «ПДТУ» для 
участі в програмах академічної мобільності. До участі в програмі академічної 
мобільності допускаються учасники освітнього процесу, які здобувають 
ступені молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та 
доктора філософії з урахуванням за наявності конкурсного відбору, рейтингу 
успішності, участі у науковій роботі та рівня знань іноземної мови. 
Остаточний вибір за умови участі у міжнародній грантовій програмі 
залишається за організацією, яка надає здобувачу вищої освіти грантову 
підтримку на умовах і за критеріями, визначеними установчими документами 
програми; 

- регламентує перелік вимог та документів, необхідних для 
підтвердження участі в програмі академічної мобільності, процедуру і строк 
їх подання. Підставою для впровадження програми академічної мобільності 
здобувача вищої освіти є наказ ректора, договір між ДВНЗ «ПДТУ» та 
закладом вищої освіти (науковою установою) – партнером, програма 
академічної мобільності та трансферу кредитів а також документі, що 
підтверджують участь здобувача вищої освіти в програмі академічної  
мобільність та умови участі (запрошення, листи-погодження, договори на 
навчання тощо); 

- етапи, фінансові умови, види, форми, тривалість і зміст академічної 
мобільності у закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах 
передбачаються Угодою про навчання (стажування) у закладах вищої освіти 
(наукових установах) – партнерах за програмою академічної мобільності 
здобувача вищої освіти, визначаються навчальними програмами (планами), 
затвердженими в обох ЗВО; 

- визначає умови визнання результатів навчання та інших форм 
академічної мобільності, звітування здобувачів вищої освіти, наукових, 
науково-педагогічних, педагогічних працівників та інших працівників    
ДВНЗ «ПДТУ»;  

- укладає договори з учасниками академічної мобільності.  
2.3 Роботу з безпосередньої організації навчання за програмами 

академічної мобільності проводять інститути, факультети, коледжі         
ДВНЗ «ПДТУ» , на яких навчаються здобувачі вищої освіти, за участю, у разі 
необхідності інших підрозділів університету. Інститути, факультети, коледжі 
ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують прозорість та вільний і рівний доступ 
здобувачів вищої освіти до інформації про наявні програми академічної 
мобільності та вимоги до учасників таких програм.  

2.4 Наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» затверджується безпосередній 
керівник програмою академічної мобільності. 

2.5 Керівником програми, як правило, призначається викладач 
випускової кафедри, здобувачі вищої освіти якої беруть участь у програмі 
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академічної мобільності. Основні функції – консультативна допомога 
здобувача вищої освіти у визначенні переліку дисциплін, забезпечення 
комунікації між здобувачем вищої освіти та ДВНЗ «ПДТУ» під час їх 
перебування за кордоном, контроль за забезпеченням визнання здобутих 
результатів навчання та трансферу кредитів, за потреби ініціація внесення 
змін у програму академічної мобільності. 

2.6 Координатор програм від університету, як правило, посадова особа 
структурного підрозділу, яка координує міжнародне співробітництво. 
Основні функції координатора від університету – загальна координація 
реалізації програми академічної мобільності, консультативна допомога  
учасникам програми академічної мобільності щодо підготовки документів 
для участі в програмі, співпраця з закладом вищої освіти (наукових установ) – 
партнером з питань реалізації програми мобільності здобувачів вищої освіти. 

2.7 Здобувачі вищої освіти, які реалізують право на академічну 
мобільність, не відраховуються зі складу здобувачів вищої освіти на період 
реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти. 

2.8 Здобувач вищої освіти, крім вивчення у закладі вищої освіти 
(науковій установі) – партнері визначених договором обов’язкових 
навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових 
навчальних дисциплін за погодженням з ДВНЗ «ПДТУ». 

2.9 Визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти та 
перезарахування відповідних кредитів здійснюється на основі Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи. Порівняння змісту та обсягу 
навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми 
академічної мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів 
навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у закладі вищої 
освіти (науковій установі) – партнері, та результатів навчання, запланованих 
освітньою програмою ДВНЗ «ПДТУ». 

2.10 Після опанування/завершення низки освітніх компонентів, 
передбачених Угодою про навчання і підтверджених академічною довідкою 
(або іншим документом), яку надав заклад вищої освіти (наукова установа), 
що приймає, ДВНЗ «ПДТУ» повністю визнає узгоджену кількість кредитів 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), 
перезарахує їх в освітню програму здобувача вищої освіти та використовує їх 
для виконання кваліфікаційних вимог. 

Порядок визнання іншого навчального досвіду, включаючи 
перезарахування навчальних компонентів для забезпечення можливості 
накопичення та трансферу кредитів (ЄКТС) у межах різних форм академічної 
мобільності (у тому числі для іноземних здобувачів вищої освіти) 
визначається ДВНЗ «ПДТУ» до початку реалізації програм академічної 
мобільності. 

2.11 Якщо здобувач вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ» під час перебування у 
закладі вищої освіти (науковій установі) – партнері не виконав програму 
навчання, то після повернення до ДВНЗ «ПДТУ», йому може бути 
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запропоновано індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості 
протягом 1 місяця або повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних 
чи юридичних осіб (відповідно до укладеного договору про академічну 
мобільність). 

2.12 Іноземні наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники 
закладів вищої освіти (наукових установ), які залучені до провадження 
освітньої та наукової діяльності, під час перебування ДВНЗ «ПДТУ» мають 
усі права та обов’язки його працівників. 

 
3. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В РАМКАХ МІЖНАРОДНИХ 

ДОГОВОРІВ ДВНЗ «ПДТУ» 
 
3.1 ДВНЗ «ПДТУ» на підставі укладених міжнародних договорів 

направляє учасників освітнього процесу за кордон для участі у програмах 
академічної мобільності. 

3.2 Для участі у програмах академічної мобільності відповідно до 
міжнародних договорів направляються учасники освітнього процесу, що 
відповідають вимогам, визначеним у відповідних міжнародних договорах.  

 
4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 

АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 
 
4.1 За здобувачами вищої освіти на період реалізації права на 

академічну мобільність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) – 
партнері на території України чи поза її межами зберігаються відповідно до 
укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата 
стипендії у ДВНЗ «ПДТУ» у разі, коли регулярна безповоротна фіксована 
фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за 
програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі 
(науковій установі) не передбачена або передбачена у розмірі, що у 
перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору 
про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, призначеної особі 
відповідно до Постанови КМУ № 882 від 12.07.2008 р. «Питання 
стипендіального забезпечення» та Постанови КМУ № 1050 від 28 грудня 
2016 р. «Про деякі питання стипендіального забезпечення».  

4.2 Здобувачі вищої освіти, які протягом попереднього навчального 
семестру реалізували право на академічну мобільність на підставі договору 
про академічну мобільність і повернулись у ДВНЗ «ПДТУ» після 
затвердження рейтингу успішності відповідно до Постанови КМУ № 882 від 
12.07.2008 р. «Питання стипендіального забезпечення» та Постанови КМУ  
№ 1050 від 28 грудня 2016 р. «Про деякі питання стипендіального 
забезпечення» і не склали семестровий контроль у термін, визначений 
начальним планом, мають право на призначення стипендії після ліквідації 
академічної заборгованості. Рішенням ректора ДВНЗ «ПДТУ» таким особам 
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встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості на термін не 
більше як 1 місяць з дня повернення з академічної мобільності, після чого 
питання призначення академічної стипендії таким особам вирішується на 
загальних підставах відповідно до Постанови КМУ № 882 від 12.07.2008 р. 
«Питання стипендіального забезпечення» та Постанови КМУ № 1050 від     
28 грудня 2016 р. «Про деякі питання стипендіального забезпечення». У разі, 
коли особам призначена академічна стипендія, її виплата здійснюється 
починаючи з наступного місяця після повернення з академічної мобільності.  

4.3 У разі, коли строк навчання учасника освітнього процесу в іншому 
закладі (науковій установі) перевищує один семестр, і така особа ліквідувала 
академічну заборгованість, то, у разі позитивного рішення стипендіальної 
комісії, особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її 
навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному 
закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами, у 
повному обсязі. 

4.4 Наукові, науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники    
ДВНЗ «ПДТУ» можуть реалізувати право на академічну мобільність 
відповідно до укладеного договору про академічну мобільність. При цьому за 
науковими, науково-педагогічними працівниками зберігається основне місце 
роботи у ДВНЗ «ПДТУ» строком до двох років, за педагогічними та іншими 
працівниками – строком до одного року. Оплата праці відповідно до 
законодавства за основним місцем роботи зберігається на строк до шести 
місяців, якщо оплата праці не передбачена програмою академічної 
мобільності. 

4.5 Строк навчання та наукового стажування здобувачів вищої освіти 
не може перевищувати двох років.  
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