
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про академічну мобільність учасників освітнього 

процесу Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (далі – 

Положення) регламентує діяльність Закладу вищої освіти «Подільський 

державний університет» (далі – Університет) щодо організації програм 

академічної мобільності здобувачів вищої освіти (студентів/аспірантів), а також 

науково-педагогічних, наукових та адміністративних працівників (далі – 

працівники) і встановлює загальний порядок організації програм академічної 

мобільності на території України і за кордоном. 

1.2. Положення розроблено з метою врегулювання порядку організації 

академічної мобільності в Університеті відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», Принципів Спільної декларації міністрів освіти Європи 

«Європейський простір у сфері вищої освіти», вчиненої у м. Болоньї від 

19.06.1999 р. (Болонська декларація); «Положення про академічну мобільність 

студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України № 635 від 29.05.2013 р. та «Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність» затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 року № 579; Статуту Закладу вищої 

освіти «Подільський державний університет», інших нормативно-правових 

документів з питань вищої освіти. 

1.3. Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності Університету, що передбачає участь здобувачів вищої освіти і 

працівників в освітньому процесі закладів вищої освіти в Україні та за 

кордоном, у проведенні наукових досліджень і має на меті поглиблення 

інтернаціоналізації та інтеграції Університету в український та міжнародний 

освітньо-науковий простір задля підвищення якості освіти та ефективності 

наукових досліджень. 

1.4. Право на академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Університету реалізується на підставі міжнародних договорів про 

співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, 

договорів про співробітництво між вітчизняними та іноземними закладами 

вищої освіти (Додаток 1) або їх основними структурними підрозділами (далі — 

організації-партнери), а також між учасником освітнього процесу та закладом 

вищої освіти з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією Університету на 

основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. 

1.5. Учасники академічної мобільності в Університеті мають однакові 

академічні права та обов’язки зі здобувачами вищої освіти та працівниками 

Університету. 

1.6. За місцем реалізації академічна мобільність  поділяється на: 



- внутрішню (національну) — право на яку реалізується вітчизняними 

учасниками академічної мобільності у організаціях-партнерах в межах України; 

- міжнародну академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку 

реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу в організаціях-

партнерах поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього 

процесу у вітчизняних закладах вищої освіти (наукових установах). 

1.7. Переважним способом здійснення академічної мобільності 

учасників освітнього процесу Університету є направлення їх до організацій-

партнерів для: 

- навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між 

організаціями-партнерами відповідно до програм академічної мобільності (без 

отримання другого документа про вищу освіту); 

- навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між 

організаціями-партнерами відповідно до програм академічної мобільності (з 

можливістю отримання двох документів про вищу освіту); 

- навчання на основі індивідуальних запрошень. 

1.8. Формами академічної мобільності є: 

- навчання за програмами академічної мобільності, мовне або наукове 

стажування (для здобувачів вищої освіти); 

- участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, мовне або 

наукове стажування, підвищення кваліфікації (для працівників). 

2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКАМИ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 

2.1. Фінансування академічної мобільності учасників освітнього процесу 

може здійснюватися: 

- за рахунок учасника мобільності або зацікавленої фізичної або юридичної 

особи; 

- за рахунок грантового фінансування. 

2.2. Учасник освітнього процесу може бути звільненим від оплати за 

участь у програмі академічної мобільності за умовами двосторонніх договорів 

між Університетом та організаціями-партнерами. 

2.3.  За здобувачами вищої освіти на період навчання 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 згідно із законодавством 

протягом навчання, стажування чи провадження наукової діяльності в іншому 

закладі вищої освіти (науковій установі) - партнері на території України чи поза 

її межами, якщо стипендія не передбачена умовами академічної мобільності.  

2.4. Працівники Університету можуть реалізувати право на академічну 



мобільність для провадження професійної діяльності відповідно до укладеного 

договору про участь у програмі академічної мобільності, при цьому за 

працівниками зберігається основне місце роботи в Університеті до одного року. 

Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи 

зберігається на строк до шести місяців, якщо вона не передбачена програмою 

академічної мобільності. 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

3.1. До участі у програмах вихідної академічної мобільності 

допускаються здобувачі вищої освіти Університету з урахуванням наступних 

вимог: 

- здобувачі освітнього ступеня бакалавр мають право на участь у 

програмах академічної мобільності за умови успішного завершення 1-го року 

навчання; 

- здобувачі освітнього ступеня магістр мають право на участь у 

програмах академічної мобільності починаючи з 1-го курсу навчання; 

- здобувачі освітньо-наукового ступеня доктор філософії мають 

право на  участь у програмах академічної мобільності починаючи з 1-го року 

навчання; 

- академічна мобільність має бути завершена до закінчення строку 

навчання в Університеті; 

- здобувач має відповідати критеріям конкурсного відбору до 

учасників програм академічної мобільності з урахуванням рейтингу успішності, 

участі у науковій роботі та володінні іноземною мовою. 

3.1.1. За домовленістю між учасниками академічної мобільності: 

 здійснюється відбір учасників освітнього процесу для участі в 

програмах академічної мобільності; 

 регламентуються перелік вимог та документів, необхідних для 

підтвердження участі в програмі академічної мобільності, процедура і строк їх 

подання; 

 визначаються етапи, фінансові умови, види та форми академічної 

мобільності, тривалість і зміст навчання та стажування у закладах вищої освіти 

(наукових установах) - партнерах; 

 визначаються умови визнання результатів навчання, стажування 

або проведення наукових досліджень та звітування науково-педагогічних, 

наукових та педагогічних працівників. 

3.1.2. Відбір учасників вихідної програми академічної мобільності, які є 

здобувачами вищої освіти, здійснюється на конкурсній основі: 



- у випадку, якщо студент бере участь у міжнародній програмі 

академічної мобільності, конкурсний відбір здійснюється за домовленістю з 

організацією, яка надає здобувачу вищої освіти грант на умовах і за критеріями, 

визначеними в установчих документах конкурсу; 

- у випадку, якщо студент бере участь у програмах академічної 

мобільності - конкурсну комісію очолює ректор або призначений проректор. 

Склад конкурсної комісії визначає та затверджує ректор університету. за умови 

участі у конкурсному відборі представників органів студентського 

самоврядування. 

3.1.3. Учасники вихідної академічної мобільності з числа здобувачів 

вищої освіти зараховуються до організацій-партнерів як такі, що тимчасово 

допущені до освітнього процесу і мають права та обов’язки здобувачів вищої 

освіти організації-партнера, в якій вони реалізують академічну мобільність. 

3.1.4. Учасники вихідної академічної мобільності не відраховуються із 

складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на академічну 

мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти (далі – ЄДЕБО).  

3.1.5. На час навчання у організації-партнері здобувачеві вищої освіти 

надається академічна відпустка або індивідуальний графік навчання. 

3.1.6. На термін навчання за програмами академічної мобільності 

здобувач вищої освіти обов’язково укладає договір про участь у програмі 

(Додаток 2) та, за потреби,  індивідуальний навчальний план учасника 

програми академічної мобільності .  

3.1.7. Здобувач вищої освіти, крім вивчення у організації-партнері 

обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору 

додаткових навчальних дисциплін за погодженням з вищим навчальним 

закладом, що направив його на навчання. 

3.1.8. Права та зобов’язання учасників вихідної академічної мобільності 

визначаються договором про навчання за програмою академічної мобільності. 

3.1.9. Етапи, тривалість та зміст навчання у організаціях-партнерах 

визначаються навчальними планами та графіками освітнього процесу, 

затвердженими у організаціях-партнерах або їх основних структурних 

підрозділах. Узгоджені навчальні плани та графіки освітнього процесу 

затверджуються керівниками організацій-партнерів або їх основних 

структурних підрозділів. (Додаток 3). 

3.2. Організаційне забезпечення вхідної академічної мобільності 

іноземних громадян в Університеті здійснюється відповідно до вимог: 

 чинного законодавства України з питань державної міграційної політики; 

 внутрішніх нормативно-правових документів Університету; 



 міжінституційних угод, договорів, протоколів, меморандумів та угод між 

Університетом та організаціями-партнерами. 

3.2.1. Іноземні здобувачі вищої освіти, що реалізують право на 

академічну мобільність в рамках договорів про співробітництво між 

Університетом та іноземними організаціями-партнерами, можуть бути 

зараховані на навчання до Університету як такі, що тимчасово допущені до 

освітнього процесу і мають права та обов’язки здобувачів вищої освіти: 

- за рахунок коштів міжнародних програм та організацій; 

- за рахунок надходжень організацій-партнерів; 

- за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб; 

- на умовах безоплатного навчання у разі взаємного обміну здобувачами 

вищої освіти в межах програм академічної мобільності відповідно до укладених 

між організаціями-партнерами договорів про міжнародну академічну 

мобільність. 

3.2.2 Для зарахування до Університету учасники вхідної академічної 

мобільності з числа здобувачів вищої освіти надають пакет документів, на 

основі якого та міжінституційнії угоди оформлюється подання про зарахування 

від факультету/навчально-наукового інституту на ім’я ректора із візою-

погодженням декана факультету/директора навчально-наукового інституту. 

3.2.3.  Відповідальність за супровід іноземних учасників академічної 

мобільності під час їх навчання/стажування покладається на координаторів з 

академічної мобільності факультету/навчально-наукового інституту. 

3.2.4. Для відображення результатів навчання за програмою академічної 

мобільності координатор з академічної мобільності факультету/навчально-

наукового інституту готує сертифікат встановленого зразка, який підтверджує 

виконання програми, відповідно до укладеного договору, а також виписку 

оцінок із зазначенням всіх освітніх компонентів, які вивчав здобувач вищої 

освіти, оцінок за університетською шкалою та кількості кредитів ЄКТС. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

4.1. Працівники Університету можуть реалізувати право на вихідну 

академічну мобільність для провадження професійної діяльності відповідно 

до укладеного плану стажування/викладання за програмою академічної 

мобільності. 

4.1.1.Тривалість участі в програмах академічної мобільності працівників 

визначається з огляду на можливість впровадження отриманих в рамках 

обраної програми результатів в освітній процес Університету в межах 

конкретної освітньої програми або їх використання при виконанні наукових чи 

адміністративних завдань. 



4.1.2. Залежно від програми академічної мобільності, відбір учасників 

здійснюється на конкурсній основі або організацією, яка приймає учасників, 

або Університетом з урахуванням вимог організації-партнера. 

4.1.3. У випадку конкурсного відбору в Університеті працівники надають 

до відділу академічної мобільності: 

- рейтинг науково-педагогічного або наукового працівника; 

-план викладання або стажування, погоджений з керівником структурного 

підрозділу; 

- сертифікат про рівень володіння іноземною мовою (за наявності); 

- анкету-заявку. 

4.2. Організаційні питання та питання супроводу учасників вхідної 

академічної мобільності організацій-партнерів вирішуються відділом 

міжнародних зв’язків Університету спільно зі  структурним підрозділом, у 

якому проходить академічна мобільність. 

4.1.1. За поданням структурного підрозділу відділ міжнародних зв’язків 

формує офіційне запрошення за підписом ректора; у запрошенні зазначається 

повне ім’я учасника, назва закладу, що направляє, запланований період 

мобільності та приймаючий структурний підрозділ. 

4.1.2. У разі успішного завершення програми академічної мобільності 

іноземним учасником відділ академічної мобільності формує сертифікат 

встановленого зразка. 

5. ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

УЧАСТІ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

5.1. Визнання результатів навчання учасників програм академічної 

мобільності здійснюється на основі положень ЄКТС шляхом зарахування їм 

кредитів ЄКТС, здобутих у закладі вищої освіти, що приймає, згідно з 

попередньо укладеним договором про навчання. 

5.2. Після повернення до Університету здобувач вищої освіти, який брав 

участь у програмі академічної мобільності у організації-партнері, представляє у 

деканат факультету:  копію документу, що засвідчує результати проходження 

програми академічної мобільності (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, 

виписку навчальних досягнень – Transcript of Records);  документ, з переліком 

та результатами вивчення навчальних дисциплін, проходження практики, 

кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів, проведення наукових досліджень. Здобувач, який 

проходив практику/стажування у закордонній організації-партнері, представляє 

випусковій кафедрі звіт у письмовій формі про проходження і результати 

практики/стажування. 



5.3. Порівняння обсягу навчального навантаження під час ступеневої та 

кредитної мобільності повинне ґрунтуватись на зіставленні результатів 

навчання, передбачених за програмами академічної мобільності у організації-

партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою 

Університету (Додаток 3). 

5.4.Підставою для визнання результатів за програмою кредитної 

мобільності та їх перезарахування є Академічна довідка та\або виписка 

навчальних досягнень – Transcript of Records, видана організацією-партнером, 

що містить перелік та результати вивчення навчальних дисциплін, кількість 

кредитів та інформацію про систему оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти, завіреного в установленому порядку в організації-

партнері. 

5.5. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у організації-

партнері, на базі якого реалізується право на академічну мобільність, не 

виконав програму навчання, то після повернення до Університету, йому може 

бути запропоновано індивідуальний графік ліквідації академічної 

заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних чи 

юридичних осіб. 

5.6. Академічна різниця нормативних та вибіркових навчальних 

дисциплін за індивідуальним навчальним планом студента визначається 

університетом, але не повинна перевищувати 8 навчальних дисциплін. 

5.7. Порядок ліквідації академічної різниці визначається організаціями-

партнерами відповідно до чинного законодавства. 

5.8. Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у період 

навчання в організації-партнері представляються за шкалою, прийнятою у 

організації-партнері, і переводяться у шкалу, прийняту в університеті (Додаток 

4). 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЙ-ПАРТНЕРІВ 

6.1. Заклад вищої освіти/наукова установа, що направляє на 

навчання/стажування, зобов’язаний: 

- укласти угоду про співробітництво щодо реалізації програми академічної 

мобільності учасників освітнього процесу між організаціями-партнерами та 

узгодити навчальні програми; 

- забезпечити вільний і рівний доступ учасників освітнього процесу до 

інформації про наявні програми академічної мобільності та існуючі критерії 

відбору; 

- надавати учасникам освітнього процесу консультативні послуги під час 

оформлення документів для участі у програмах академічної мобільності; 



- контролювати наявність документів, що підтверджують законність 

перебування іноземних здобувачів вищої освіти на території країни, що 

приймає. 

6.2. Організація-партнер, що приймає на навчання, зобов’язана: 

- зарахувати здобувача вищої освіти/працівника, направленого на 

навчання/стажування на визначений договором строк відповідно до норм 

законодавства приймаючої сторони; 

- створити усі необхідні умови для виконання учасником освітнього процесу 

індивідуального навчального плану; 

- сприяти учасникам освітнього процесу у вирішенні візових, житлових та 

побутових проблем; 

- надавати можливість учасникам освітнього процесу організації-партнера 

брати участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представляти свої наукові роботи для публікацій, користуватися навчальною, 

науковою, виробничою, культурною, спортивною базами; 

- контролювати наявність документів, що підтверджують законність 

перебування іноземних учасників освітнього процесу на території приймаючої 

країни; 

- після завершення навчання видати учаснику програми академічного обміну 

документ з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, 

кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних 

здобутків здобувачів вищої освіти або документ про вищу освіту з додатком 

встановленого у організації-партнері зразка. 

6.3. Обов'язки організацій-партнерів щодо учасників освітнього 

процесу, які беруть участь у програмах академічної мобільності, 

обумовлюються відповідними угодами між організаціями-партнерами щодо 

програм академічної мобільності. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ 

7.1. Здобувачі вищої освіти та працівники мають право на: 

- продовження навчання/стажування або вивчення окремих навчальних 

дисциплін/провадження наукової, науково-дослідної діяльності за 

спорідненими напрямами та спеціальностями підготовки фахівців у 

організаціях-партнерах; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання/стажування; 

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною базою організації-партнера; 



- участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх наукових робіт для публікацій; 

- можливість отримання документа про відповідний освітній ступінь 

встановленого у організації-партнері зразка відбувається відповідно до угоди 

між партнерами щодо програм академічної мобільності. 

7.2. Учасники програми академічної мобільності зобов’язані: 

- своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі академічної 

мобільності; 

- вчасно прибути до місця навчання/стажування; 

- під час навчання/стажування дотримуватися законодавства країни 

перебування, правил внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-

правових документів організації партнера-партнера; 

- успішно пройти навчання/стажування; 

- після завершення навчання/стажування вчасно повернутися до 

Університету. 

7.3. Участь в програмі академічної мобільності є добровільною справою 

учасників освітнього процесу та здійснюється на договірних засадах. 

Матеріальні витрати щодо організації навчання за програмами академічної 

мобільності здійснюються відповідно до укладених договорів. 

  

 

Начальник відділу міжнародних зв’язків                       Анастасія ПОЛІЩУК 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Проректор з навчальної, науково-інноваційної 

та міжнародної діяльності                                             Оксана БЯЛКОВСЬКА 

 

Проректор з навчальної роботи                                           Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

 

Керівник навчально-методичного центру 

забезпечення якості вищої освіти                                      Віталій ВОЛОЩУК 

 

Начальник юридичного відділу                                    Дмитро МАЛЬЧЕНКО 

  

https://pdatu.edu.ua/personal/voloshchuk-vitalij-rostislavovich.html?ml=1


Додаток 1 

До Положення про академічну     

мобільність учасників освітнього 

процесу Закладу вищої освіти  

«Подільський державний університет»  

ЗРАЗОК 

 

ДОГОВІР № __ 

про співробітництво  

між Закладом вищої освіти «Подільський державний університет» 

і ____________________________________________________________________ 

 

«___»___________20__ р.                        м. Кам’янець-Подільський 

 

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», в особі ректора 

ІВАНИШИН Володимира Васильовича (далі – Сторона 1), що діє на підставі Статуту, і 
____________________________________________________________________________,  

(назва іноземного закладу вищої освіти або його структурного підрозділу) 

в особі ______________________________________________________________________,  
(посада, прізвище та ініціали) 

(далі – Сторона 2), що діє на підставі ____________________________________________,  

а разом іменуються – Сторони уклали цей Договір про наступне: 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільному розвитку їхнього 

наукового та інноваційного потенціалу, в тому числі проведенні спільних наукових 

досліджень і реалізації академічної мобільності. 

1.2. Співпраця здійснюється на основі рівноправності, взаємної вигоди, чесного 
ділового партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів. 

1.3. Цей Договір не покладає на її Сторони жодних майнових і фінансових 

зобов’язань, а також не встановлює жодних обмежень їхньої самостійності та 

автономності при здійсненні ними своєї статутної діяльності. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Предметом Договору є організація партнерства та співпраця Сторін. 

2.2. Сторони домовились: 

 брати участь у спільних наукових та інноваційних проєктах, спрямованих 
на вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес Сторін у галузі освіти 

і науки; 

 надавати один одному технічну і консультативну допомогу; 

 здійснювати обмін інформацією, необхідною для спільної діяльності 
Сторін; 

 сприяти підвищенню кваліфікації працівників та підготовці наукових 

кадрів, у тому числі навчанню (стажуванню) здобувачів освіти та стажуванню наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

 здійснювати інші види спільної діяльності. 

 

 

 



 

3. ФОРМИ СПІВПРАЦІ 

3.1. Співпраця між Сторонами здійснюється на основі цього Договору та 

додаткових угод і договорів, що укладаються між Сторонами на виконання цього 

Договору. 

 

4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
4.1. Розподіл прав інтелектуальної власності, створених в результаті співпраці 

Сторін за цим Договором, здійснюється в кожному окремому випадку додатковими 

договорами, що укладаються між Сторонами на виконання цього Договору. 

 

5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ 

5.1. Сторони можуть вносити за взаємною згодою зміни і доповнення до умов 

цього Договору. 

5.2. Всі зміни та доповнення до умов цього Договору подаються в письмовій формі 

за підписом Сторін і скріплення їх печатками. 

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Договір набирає чинності з дати її підписання та діятиме протягом 

________________________________________________________________________ років 

      (вказати термін дії числом/прописом/за необхідності вказати термін продовження)  

6.2. Договір може бути припинений кожною зі Сторін шляхом направлення 

відповідного письмового повідомлення. Дія Договору припиняється через 2 (два) місяці з 

дати отримання письмового повідомлення. 

6.3. Договір укладений українською і англійською мовами у двох примірниках по 

одному для кожної Сторони, кожен з яких має однакову юридичну силу.  
 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

Заклад вищої освіти     _____________________________ 

«Подільський державний університет»  _____________________________ 

32316, Хмельницька обл.,      _____________________________ 

м. Кам’янець-Подільський      _____________________________ 

вул. Шевченка, 12       _____________________________ 

Тел. (03849) 7-63-15      _____________________________ 

E-mail: main@pdatu.edu.ua 
 

 

Ректор _____________ Володимир ІВАНИШИН _______________________________  
М.П.        М.П. 

 

  



Додаток 2 
До Положення про академічну     

мобільність учасників освітнього 

процесу Закладу вищої освіти  

«Подільський державний університет»  

 

ДОГОВІР №_____ 

про участь за програмою академічної мобільності здобувача вищої освіти 

 

        «      »____________ 20___ р. 

 

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» в особі ректора 

Володимира ІВАНИШИН, що діє на підставі Статуту (далі – ЗВО«ПДУ»), 

____________________________________________________________________, 
(назва організації-партнера, яка приймає здобувача вищої освіти) 

та _______________________________________________________________ 
(ПІБ здобувача вищої освіти) 

(далі – учасник академічної мобільності), уклали цей договір про таке: 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1. Предметом договору є надання освітньої послуги здобувачу вищої освіти 

(учаснику академічної мобільності) ЗВО«ПДУ»  ____  курсу, _______ групи,  

факультету/інституту ______________________________________________ 

_____________________________________________________________,  
                                                                                                 (ПІБ)   
який навчається за освітньою програмою ______________________________, 

спеціальності _____________________________________________________  

для проходження навчання з метою здобуття вищої освіти за освітнім 

ступенем _______________________ в межах програми академічної мобільності  
            (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

за видом/формою академічної мобільності (ступенева або кредитна) 

________________________ в__________________________________________ 

(далі Приймаюча установа) з «_____» ____________ 20 ___ р. по    «_____» 

____________ 20 ___ р.                                                                                                 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ 

Курси у Приймаючій установі 
 

Відповідні курси в Університеті, який 

відправляє учасника академічної мобільності, 

які 

Університет погоджує зарахувати 

 
Код курсу 

(за 

наявності) 

 

Назва 
курсу 

 

Кредити 
ЄКТС 

 

Семестр 

 

Код курсу 
(за наявності) 

 

Назва 
курсу 

 

Кредити 
ЄКТС 

 

Семестр 

 

        

Загальна кількість кредитів ЄКТС: Загальна кількість кредитів ЄКТС: 
 



4. Після проходження навчання у Приймаючій установі за програмою 

академічної мобільності учасник академічної мобільності отримує 

__________________________ (диплом/сертифікат/академічну довідку, тощо). 

 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗВО«ПДУ» 

4. ЗВО«ПДУ» зобов’язаний: 

1) надати учаснику академічної мобільності освітню послугу на рівні 

стандартів вищої освіти; 

2) узгодити з Приймаючою установою навчальні плани та графіки освітнього 

процесу; 

3) інформувати учасника академічної мобільності про правила та вимоги 

щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і 

обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги. 
 

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА УЧАСНИКА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

6. Учасники академічної мобільності мають право на: 

1) продовження навчання або вивчення окремих навчальних дисциплін за 

спорідненими напрямами та спеціальностями підготовки фахівців у організації 

Приймаючої установи; 

2) безпечні та нешкідливі умови навчання; 

3) користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною базою Приймаючої установи; 

4) участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх наукових робіт для публікацій; 

5) можливість отримання документа про відповідний освітній ступінь 

встановленого у Приймаючій установі зразка відбувається відповідно до угоди 

між організаціями-партнерами щодо програм академічної мобільності. 

7. Учасники академічної мобільності зобов’язані: 

1) своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі 

академічної мобільності; 

2) вчасно прибути до місця навчання; 

3) під час навчання дотримуватися законодавства країни перебування, 

правил внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-правових 

документів Приймаючої установи; 

4) успішно пройти навчання; 

5) після завершення навчання у організації-партнері вчасно повернутися 

до ЗВО«ПДУ»; 

6) у випадку наявності розбіжності в навчальних планах (дисциплін) 

ліквідувати академічну різницю в строк визначений ЗВО«ПДУ». 

 



ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ 

8. Фінансування навчання за програмою академічної мобільності учасника 

академічної мобільності відбувається за рахунок коштів 

____________________________________________________________________, 

(державного/місцевого бюджетів, фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок Приймаючої установи) 

при цьому виплата стипендії у ЗВО«ПДУ» ____________________________. 
                   (зберігається, не зберігається) 

9. Фінансові зобов’язання між учасником академічної мобільності та 

ЗВО«ПДУ» на період навчання за програмою академічної мобільності 

зберігаються. 

 

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

10. Договір розривається: 

1) за згодою сторін; 

2) у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у 

зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, 

встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін 

внести зміни до договору; 

3) у разі ліквідації юридичної особи - ЗВО«ПДУ» або організації-партнера, 

якщо не визначений правонаступник; 

4) у разі відрахування з ЗВО«ПДУ» учасника академічної мобільності згідно 

із законодавством; 

5) за рішенням суду. 
 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»: 

32316, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 12,                        

тел. (03849) 7-62-85;  

МФО 820172, код 22769675 
 

Учасник академічної мобільності:  

Паспорт 

серія____№_____________виданий__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Адреса_______________________________________________________________ 

Номери 

телефонів_____________________________________________________________ 

 

ЗВО«ПДУ»:  

Ректор 

____________Володимир ІВАНИШИН 
           (підпис) 

 

«      »___________ 20__ р. 

М.П.                     

 Учасник академічної мобільності: 

  
 

(Прізвище, ім’я, по батькові)                               (підпис)  

 

«      »___________ 20__ р. 

 



Додаток 3  
                                                                                                                                До Положення про академічну  

 мобільність учасників освітнього процесу Закладу 

вищої освіти «Подільський державний університет» 

ЗРАЗОК  

УЗГОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗВО «ПДУ» та _________________________ 

 

Декан/директор ___________ЗВО«ПДУ»                                      Декан/директор ___________організація-партнер  
                                                    (факультет/інститут)   (факультет/інститут) 

_______________       _________________                                       _______________       _________________ 

                     (Підпис)                                             (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)                                                                                                                              (Підпис)                                             (Ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

№ 

з/п 

Навчальні дисципліни в  

ЗВО«ПДУ» 

Перезарахування навчальних 

дисциплін в ЗВО«ПДУ» 

Навчальні дисципліни в ЗВО-

партнері 

Назва дисципліни 
Підсумковий 

контроль 

Назва дисципліни 

 

Підсумковий 

контроль 
Назва дисципліни 

Підсумковий 

контроль 

1 Іноземна мова  Англійська мова  Англійська мова  

2 Інформаційні 
технології 

 Інформатика  Інформатика   

3 Машини та обладнання 

сільськогосподарського 
виробництва 

 Сільськогосподарські 

машини 

 Сільськогосподарські 

машини 

 

4 Економічна теорія    Інженерна графіка  

5 Основи екології    Математика  



Додаток 4  

До Положення про академічну мобільність  

Учасників освітнього процесу Закладу вищої освіти 

«Подільський державний університет» 

 

Шкала переведення результатів підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти в рамках програми академічної мобільності 

 

Національна шкала За 5-

бальною 

системою 

За 100-

бальною 

системою  

 

Шкала ЄКТС іспит залік 

відмінно 

зараховано 

5 90 - 100 A – Excellent 

добре 
4,5 82 - 89 B - Very good 

4 75 - 81 C - Good  

задовільно 
3,5 67 - 74 D – Satisfactory 

3 60 - 66 E – Sufficient 

незадовільно 
не 

зараховано 

2,5 35 - 59 FX – Fail 

2 1 - 34 F – Fail 

 

 

 

 



 


