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1. зАгАльнI положЕння
1,1, Положення про академiчну мобiльнiсть студентiв Подiльськоl

державного аграрно-технiчного унiверситету (далi - Положення) регламент]
дiяльнiсть Подiлъського державного аграрно-технiчного унiверситету (далi
унiверситет) щодо органiзацii програм академiчноi мобiльностi студент
Унiверситету як за кордоном, так i в закладах вищоi освiти в YKpaiHi.

1,2, Положення розроблено з метою вреryлювання порядку органiзал
академiчноi мобiльностi в Унiверситетi вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Пр
вИЩу ocBiTy>>, Примiрного положеннrI про академiчну мобiльнi.r, .rуд""r]
ВиЩих навч€tльних закладiв УкраiЪи, затвердженого накЕвом MiHicTepcTп
освiти i науки Украiни ль 635 вiд 29.05 .2оlЗ р. та постанови Кабiнету MiHicTpi
УкраiЪИ вiД 12 серпнЯ 2OI5 р. лs579 <Про затвердження Положення пр
порядок реалiзацii права на академiчну мобiльнiсть>>.

1,3, Положення регламентус дiяльнiсть Подiльського державног
аграрно-технiчного унiверситету щодо органiзацii академiчноi мобiльносl
сryдентiв i встановлюс загальний порядок органiзацii рiзних програ]
аКаДеМiЧНОi МОбiЛЪНОСТi ЗДобувачiв вищоI освiти на територii украiни i ,
кордоном.

|,4, Академiчна мобiльнiсть передбачае участь студентiв у ocBiTHboM.
процесi закладу вищоi освiти (в Украiъi або за кордоном), проведення наукови]
дослiджень з можливiстю перезарахування в установленому порядку засвоени)
навчzlльних дисциплiн.

1,5, Академiчна мобiльнiсть студентiв Унiверситету реалiзуеться Hi
пiдставi укладених угод про спiвробiтництво мiж Унiверситетом та закладоN
Вищоi освiти-партнером (науковою установою) (далi - ЗВо-партнер), а також I
рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в сферi вищоi освiти i науки i нс
ocHoBi iндивiдуальних

1.б. За мiсцем
подiляеться на:

- внутрiшню академiчну мобiльнiсть - академiчна мобiльнiсть, право наяку реалiзуеться вiтчизняними учасниками освiтнього процесу у зво-
партнерах в межах Украiни;

- мiжнародну академiчну мобiльнiсть - академiчна мобiльнiсть, право наяку реалiзуеться вiтчизняними учасниками освiтнього процесу у зво-
партнерах поза межами Украiни, а також iноземними учасниками освiтнього
процесУ у вiтчизняних закладах вищоi освiти (наукових установах).|,7, Переважним способом здiйснення академiчноi мобiльностi
студентiв е направлення ik до ЗВО-партнерiв для:

запрошень.

реалiзацiт права на академiчну мобiльнiсть вонЕ



- навчання на ocнoBi двостороннiх або багатостороннiх угод мiж Зво-
_эртнерами вiдповiдно до програм академiчноi мобiльностi (без отримання
-]\ гого документа про вищу ocBiTy);

- навчання на ocHoBi двостороннiх або багатостороннiх Угод мiж Зво-
-:.тнерами вiдповiдно до програм академiчнот мобiльностi (з можливiстю
-- _]Il\IaHHlI двох документiв про вИЩу ocBiTy);

- навчання на ocнoBi iндивiду€шьних запрошень;

2. ЦIЛ ТА ЗАВДАННЯ АКАДЕМIЧНОi МОБIЛЬНОСТI
СТУДЕНТIВ УНIВЕРСИТЕТУ

2. 1 .основними цiлями академiчноi мобiльностi студентiв Унiверситету с:
- пiдвищення якостi вищоi освiти;
- пiдвищенняефективностiнауковихдослiджень;
- пiдвищення конкурентоздатностi випускникiв Унiверситету на

r кэаiнсько}Iу та мiжнародному ринках ocBiTHix послуг та працi;
- збагачення iндивiдуального досвiду студентiв щодо iнших моделей

a:воэення та поширення знань;
- заIучення свiтового iнтелектуального потенцiалу до вiтчизняного

lrсtsiтнього процесу на ocHoBi двостороннiх та багатостороннiх Угод мiж Зво-
_:]ТНеРа\IИ;

- встановлення внутрiшнiх та зовнiшнiх iнтеграцiйних зв'язкiв;
- гармонiзацiяосвiтнiхстандартiвЗВо-партнерiв.
].].оснОвнимИ завданнямИ академiчноТ мобiльностi студентiв

). .-..зерсlrтету €:

- пiдвищення рiвня теоретичноi та практичноi пiдготовки студентiв,
_]t]вс-]ення дослiджень з використанням сучасного обладнання i технологiй,
.--.]н\вання новiтнiми методами дослiдження, набуття досвiду проведення
п]\,ково-дослiдноi роботи та впровадження iT результатiв;

- можливiсть отримання випускниками документа про вищу ocBiTy
ЗВО-партнера, а також спiльних або подвiйних документiв про вИЩу ocBiTy
ЗВО-партнерiв;

- пiдвищення рiвня володiння iноземними мовами;
- посилення iнтеграцii освiти i науки, розвиток подаJIьших наукових

:ос-liджень, поглиблення знань нацiон€LIIьних культур iнших KpaiH, а також
поширення знань про мову, культуру, ocBiTy i науку Украiни;

- пiдтримка соцiальних, економiчних, культурних, полiтичних
взасмовiдносин та зв'язкiв з iншими краТнами.



з. оргАнIзАцIйнЕ зАБЕзпЕчЕння АкАдЕмIчноi мовrльностI
СТУДЕНТIВ УНIВЕРСИТЕТУ

3.1. .Що 1^racTi у програмах академiчноi мобiльностi допускаються
ст.чденти освiтнього ступеня магiстр та з другого курсу освiтнього ступеня

бакалrавр.

З.2. Вiдбiр студентiв для участi в програмах академiчноi мобiльностi

з:iйснюеться конкурсною комiсiею Унiверситету з урахуванням реЙтинry
rспiшностi, участi у науковiй роботi та володiння iноземною мовою.

Конкурсну к мiсiю очолюе ректор або призначений проректор. Склад

KoHrg,pcHoi KoMicii визначае та затверджус ректор унiверситету за умови
обов'язковоi участi в iI
саvоврядування.

_1.3. У випадку, якщо студент бере участь у мiжнароднiй програмi

:...:-еltiчноi мобiльностi, конкурсний вiдбiр здiйснюсться органiзацiею, яка

-:-:с стr,дgцlу грант на умовах iза критерiями, визначеними в установчих
- t, i.\ \1 снтах конкурсу.

3.-+. Перелiк необхiдних документiв для участi в програмi академiчноi
..:..,-ii.^bHocTi студентiв ЗВо-партнерiв та процедура Тх подання регламентуеться
,. _-)-.]\1II lIiж унiверситетом i ЗВо-партнерами.

].5, Етапи, тривалiсть та змiст навчання у ЗВО-партнерах визначаЮться

нilвччL-Iьними планами та графiками освiтнього процесу, затвердженими У ЗВО-

партнеро(. Узгод eHi навчzlпьнi плани та графiки освiтнього процесУ

зilтвердхсуIоться керiвниками ЗВ О-партнерi в (,,Щодаток 2 ).

Пр" формуваннi iндивiдуального навчапь ого плану студента

tsраховусться фактичне виконання студентом iндивiдуальних навчаIIьних планiв

_ttr _t]чного та попереднiх навчальних poKiB.

3.6. Навчання за iндивiдуальним навчаJIьним планом може здiЙснюватися

.з зэстосуванням технологiй дистанцiйного навчання.

З.] . Студент, KpiM вивчення у ЗВО-партнерi обов'язкових навчапьних

:llсциплiн, мае право самостiйного вибору додаткових на ч€шьних дисциплiн,
якщо це передбачено вiдповiдними угодами мiж ЗВО-партнерами.

3.8. На час навчання у ЗВО-партнерi студенту за йо о заявою нада€ться

академiчна вiдпустка або iндивiдуальний графiк навчання.

{. ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТА В ЗВО_ПАРТНЕРАХ

4.|. Визнання результатiв навчання здiйснюсться на ocHoBi

роботi представникiв органiв студентського

С вропейськоi кредитноi трансферно-накопичувЕLгIьноi системи.



:.]. Перезарахування вивчених навча_гIьних дисциплiн здiйсню€ться на

_: _:з1 наJаного студентом документа з перелiком та результатами вивчення

_: -.. лbнIlx дисциплiн, кiлькiстю кредитiв та iнформачiсю про систему
_ _ .-:.-_]ззння навчаJIьних здобуткiв студентiв, завiреного в установленому
- : :-_{\ 1, ЗВО-партнерi.

j _]. Порiвняння обсягу навчального навантаження пiд час здобуття

: _ освiти в межах програми академiчноi мобiльностi повинне rрунтуватися
- _ ] : _ зв.lеннi результатiв навчання, яких було досягнуто студентом у ЗВО-
_: _ _з:i. та результатiв навчання, запланованих освiтньою програмою

" _ ::_-т{тдт\/
_чlllLll.

] j я**о студент пiд час перебування у Зво-партнерi, на базi якого

| :. _ :-; €ться право на академiчну мобiльнiсть, не виконав програму навчання,

_ _.J.ля повернення до Унiверситету, йому може бути запропоновано
-,-,:э.-,,аlьний графiк лiквiдацii академiчноi заборгованостi або повторниЙ

: ] - _-_-:зчання за рахунок коштiв фiзичних чи юридичних осiб.
: j Академiчна рiзниця нормативних та вибiркових навчаJIьних

-,: ,,_._lH за iндивiдуальним навчапьним планом студента визнача€ться
r ;з:cItTeTo}I, аJIе не повинна перевиrцувати 10 навчальних дисциплiн.

-+.6. Порядок лiквiдацii академiчноТ рiзницi визначаеться ЗВО-
- -:] _ _-.з]зrtll вiдповiдно до законодавства.

-.-. Результати пiдсумковоi атестацii студентiв у перiод навчання у
:: _-,--эзтнерi представляються за шкапою, прийнятою у ЗВо-партнерi, i

-:];зtа_]яться у шкалу, прийняту в унiверситетi (Щодаток З).

;.Е. Щержавна атестацiя студентiв, якi навчаються за програмою

_: :-з\iiчноi мобiльностi, здiйснюсться у встановленому порядку.

5. оБов,язки зво_пАртнЕрIв
5. 1 .Заклад вищоi освiти, що направляе на навчання, зобов'язаний:
- укласти угоду про спiвробiтництво щодо реалiзацii програми

j:,:fе\Iiчноi мобiльностi студентiв мiж ЗВО-партнерами та узгодити навчальнi

_:!rГра}IИ;

- забезпечити вiльний i рiвний доступ студентiв до iнформачii про

,-..явнi програми академiчноi мобiльностi та iснуючi критерii вiдбору;

- надавати студентам консультативнi послуги пiд час оформлення
-.r,{\ \IeHTiB для участi у програмах академiчноi мобiльностi;

- контролювати наявнiсть документiв, що пiдтверджують законнiсть

-еэебr,вання студентiв-iноземцiв на територii краiни, rцо приймае,

5,2. ЗВО-партнер, що приймае на навчання, зобов'язаний



- зарахувати студента, направленого на навчання на визначении

: - - -ltsором строк вiдповiдно до норм законодавства приймаючоi сторони;

- створити yci необхiднi умови для виконання студентом

: - .1З,f\'а-ПЬНОГО НаВЧаЛЬНОГО ПЛаНУ;

- сприяти студентам у вирiшеннi вiзових, житлових та побутових
- - _ ].:elt:

- надавати можливiсть студентам Зво-партнера брати участь у наукових
, _:зfенцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах, представляти своi HayKoBi

: 1_ _.l .]_-1я публiкацiй, користуватися навчальною, науковоЮ, ВиРОбнИЧОЮ,

, , ] _,, рною, спортивною базами;

- контролювати наявнiсть документiв, що пiдтверджують законнiсть

-:1; ],, взння студентiв-iноземцiв на територiТ приймаючоi краiни;

- пiс.-тя завершення навчання видати студенту документ з перелiком та

-::.. эlзт&\Iи вивчення навчальних дисциплiн, кiлькiстю кредитiв Та

-__-:1.1зцiсю про систему оцiнювання навчапьних здобуткiв студентiв або

- _ _--.],|з.-.ll про виIцу ocBiTy з додатком встановленого у ЗВО-партнерi ЗРаЗКа.

_<._]. обов'язки ЗВо-партнерiв щодо студентiв, якi беруть УчасТЬ У
_]:.::\1а\ академiчноi мобiльностi, обумовлюються вiдповiдниМИ УГОДаМИ МiЖ

: З _r-_зртнерами щодо програм академiчноi мобiльностi.

б. прдвд тд оБов,язки студЕнт[в, якI БЕруть ).чдсть у
ПРОГРАIUАХ АКАДЕМIЧНОi МОБIЛЬНОСТI

6.1. Злобувачi вищоi освiти мають право на:

- продовження навчання або вивчення окремих навчаJIьних дисциплiн

за спорiлненими напрямами та спецi ьностями пiдготовки фахiвцiв у ЗВО-
- j: _ НеРаХ;

- безпечнi та нешкiдливi умови навчання;

- користування навчшIьною, науковою, виробничою, культурною,

: - _- f тIlвною базою ЗВО-партнера;
- участь у наукових конференцiях, симпозiумах, виставках, кОнКУРСаХ,

_:.:ставлення cBoik наукових робiт для публiкацiй;

- можливiсть отримання документа про вiдповiдний освiтнiй ступiнь

-: _ЗноВJеного у ЗВО-партнерi зразка вiдбуваеться вiдповiдно до угоди мiж

:ЗО-партнерами щодо програм академiчноТ мобiльностi.

6,2. Здобувачi вищоi освiти зобов'язанi:

- сво€часно надати необхiднi документи дпя участi в програмi

=_.:э:еltiчноi мобiльностi;
- вчасно прибути до мiсця навчання;



rrIE:Eп-I внугрiшнього розпорядку, Статуту та iнших нормативно-правових

_, .-. .1з_:;iв ЗВО-партнера;
- r спiшно пройти навчання за затвердженим

- ' :::-]bjII\I ПJаНОМ;

- пiс_-тя завершення навчання у ЗВО-партнерi вчасно повернутися до

- _ _ r ]л l ! l t .

. _:. \-часть в програмi академiчноi мобiльностi е добровiльною справою

::_"-з-::iв та здiйснюсться на договiр ,их засадах. Матерiальнi витрати щодо
. -_. .."iT навчання за програмами академiчноi мобiльностi здiйснюються

: - : -:-.t] .]о }'кЛаДених договорiв.

пiд час навчання дотримуватися законодавства краiни перебування,

iндивiдуальним



Щодаток l

.Що Положення про академiчну
мобiльнiсть студентiв Подiльського
державного аграрно-технi чного унiверситету

П О_],IJЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО_ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

договIр Nь_
про навчання за програмою академiчноi мобiльностi

()) 20-р.

По:Lrъський державний аграрно- ехнiчний унiверситет в особi рекТора
Ьгтгтrтпна Володимира Васильовича, що дiе на пiдставi СтатУтУ (даЛi - ПДАТУ),

(назва закJIаду вицоТ освiти-партнера, який приймае злобувача вицоТ освiти)

(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника закладу вицtоi освiти-партнера)

-:-- - lЕО-партнер), та
(ПIБ злобува,tа вишоТ освiти)

_ - .*_j;HIIK академiчноi мобiльностi), уклали цей договiр про таке:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

. .::__l,teTo\I договору с наданrrя освiтньоi послуги здобувачу вищоТ освiти (учаснику

_ .:1 rrобiльностi) ПДАТУ в ЗВО-партнерi за ocBiTHiп,r ступенем

(бакалавр, магiстр)

l. Перiо.r навчання за програмою академiчноi мобiльностi
(семестр, мiсячь)

]. BIr: форма академiчноТ мобiльностi
ОБОВ,ЯЗКИ ПДАТУ

- .l-]_\TY зобов'язаний:
;jf,_]aTII учасника академiчНоi мобiльностi освiтню послугу на piBHi стандартiв

, _ ...cBiTII:
i 1, згоllrти з ЗВО-партнером навчальнi плани та графiки освiтнього процесУ;

_: rнфорrlувати учасника академiчноТ мобiльностi про правила та вимоги щоДО
..:зацiТ надання освiтньоi послуги, iT якостi та змiсту, про його права i обов'язки пiд

- -- ;:]_]ання та отримання зазначеноi послуги.
ОБОВ,ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗВО-ПАРТНЕРА

j, ЗВО-партнер зобов'язаний:
- r на:авати освiтню послугу на piBHi стандартiв вищоi освiти;
] r r згодити з ПЩДТУ навчальнi плани та графiки освiтнього процесу;
_:, 1 на.]авати права самостiйного вибору здобувачам виrцоi освiти додаткових

-. : з ч&lьнIlх дисциплiн;
-+ ) вLIдати учасникам академiчноi мобiльностi документ про навчання пiсля

::З-РШеНня програми академiчноi мобiльностi (диплом, сертифiкат, академiчна довiдка

)
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- :lepeJiКoM та резУльтатамИ вивчення навчальних дисциплiн, кiлькiстю кредитiв
_ : :].1,]цlсю про систему оцiнювання навчаJтьних здобуткiв;: ,_?орu,vвати учасника академiчноi мобiльностi про правила та вимоги щодо: - - _ .] ji надання ocBiTHboi послуги, iT якостi та змiсту, про його права i обов'язки пiд

-__:_iня та отримання зазначеноi послуги.- j::а\\вати учасника академiчноi мобiльностi, направленого на навчання на
. - jiiЙ _]оговороМ строк вiдповiдно до норм законодавства ЗВо-партнера;

_ _.1,1рIIтИ yci необХiднi умоВи для виконання учасником академiчноТ мобiльностi

" -_:IIятIi учаснику академiчноi мобiльностi у вирiшеннi вiзових, житлових та
:.:\ ПItТаНЬ;

- _-.]в3ти \Iоя(ливiсть учасникам академiчноi мобiльностi брати участь у наукових
- --::.':iЯ\. СИМПОЗiУМаХ, ВИСТаВках, конкурсах, представляти cBoi HayKoBi роботи для' '-: -,iL КОРИСТУВаТИСЯ НаВЧаЛЬНОЮ, НаУКОВОЮ, виробничою, культурною,

_ _,|_-: _-,l1--') базами;

_-:_ :;тро-lювати наявнi ть документiв, шо пiдтверд>rсують законнiсть перебування
,:_.,: :.{J_]е\riчноi мобiльностi на територii ЗВО-партнера.

ОБОВ,ЯЗКИ ТА ПРАВА УЧАСНИКА АКАДЕ trЧНОi МОБIЛЬНОСТI- ), чзснItки академiчноТ r,tобiльностi шtають lipaBo на:
- -]t]]овження навчаннЯ або вивчення окремих навчЕцIьних Дисциплiн за

- : _.].;:]:\{Ii напрямами та спецifurIьностями пiдготовки фахiвцiв у ЗВО-партнерах;
- _ езпечнi та нешкiдливi умови навчання;
_, 1.-iрIlСТ},вання навчальною, наукоВою, виробничою, культурною, спортивною

_ ; З l_,l-партнера;

- } часть у наукових конференцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах,
] _ - _:з..с.;гtя cBoix наукових робiт для публiкацiЙ;

: rIо;к--tивiсть отримання документа про вiдповiдний освiтнiй ступiнь
- - :.lЗНt]ГО i' ЗВО-ПаРТНеРi Зразка вiдбуваеться вiдповiдно до угоди м;ж Эво-

_] , :;];\IIl цо.]о програм академiчноТ мобiльностi.- \'часники академiчноi мобiльностi зобов'язанi:
_ сво€часно надати необхiднi документи для участi в програмi академiчноТ-.:::r_-rCTil

] l вчасно прибути до мiсця навчання;
_: r пi.l час навчання дотримуватися законодавства кратни перебування, правил

-: -НЬОГО 
РОЗПОРЯДКУ, СТаТУТУ Та iнших нормативно-правових документiв ЗВо-

_ _ , :=эа:
] l r,спiшно пройти навчання за затвердженим iндивiдуальним навчiLтьним

5 t пiс--rя завершення навчання у ЗВО-партнерi tsчасно повернутися до ПДДТУ;
6 t r, випадку наявностi розбiжностi в навчшIьних планах (дисциплiн) лiквiдувати

-. - _;).liчнr, рiзницю в строк визначений ПДАТУ.
ФIНАНСОВI УМОВИ УЧАСТI У ПРОГРАМr АКАДЕМIЧНОi

МОБIЛЬНОСТI
: Фiнансування навчання за програмою академiчнот мобiльностi учасника

-, : -еrIiчноТ мобiльностi вiдбувасться за рахунок коштiв

(лержавного/мiсцевого бюджетiв, фiзичних таlабо юридичних осiб, за рахунок ЗВО-партнера)
цри цьому виплата стипендiТ у П!АТУ

(зберiгасться, не зберiгаеться)







Зразок

!одаток 3

Що Положення про академiчну
мобiльнiсть студентiв Подiльського
державного аграрно-технiчного унiверситет)/

Шкала переведення результатiв пiдсумковоТ атестацii здобувачiв вищоi

Нацiональна шкала За 5-
бальною

сuсmемою

За ]00-
бальною

сuсmемою
IIIцдлд €ктсlспит залiк

вiдмiнно

зараховано

5 90 А

добре
4,5 82 в
4 75 с

задовiльно 3,5 68 D
aJ 60 Е

незадовiльно не
зараховано

)5 35 Fх
2 |-з4 F
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