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1. ЗАГАЛЫП ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положения регламентуе д1яльшсть Харювського нащонального 

ушверситету мюького господарства iMeHi О.М. Бекетова (дал! - Ушверситет) 
щодо оргашзащУ академ!чно1 мобшьносп студенев i встановлюе загальний 
порядок оргашзащУ р1зних програм академ1чноУ мобшьносп студенпв на територп 
УкраУни i за кордоном.

1.2. Академ1чна мобшьшсть передбачае участь студенев Ушверситету в 
навчальному nponeci iHmoro вищого навчального закладу (в У крапп або за 
кордоном), проходження навчальноУ або виробничоУ практики, проведения 
наукових дослщжень з можливютю перезарахуваиня в установленому порядку 
освоених навчальних дисцишпн, практик тощо.

1.3. Академ1чна мобшьшсть студенев здшснюеться на шдстав1 укладення 
угод про сшвробнництво м1ж Ушверситетом та шоземним вищим навчальним 
закладом, м!ж Ушверситетом та вищим навчальним закладом УкраУни, м1ж 
Ушверситетом та групою . вищих навчальних заклад1в р1зних краш за 
узгодженими та затвердженими у встановленому порядку шдивщуальними 
навчальними планами студенпв та програмами навчальних дисцишпн, а також в 
рамках -чпжурядових угод про сшвробпництво в галуз1 освгги, м1жнародних 
проекпв, гранпв в яких Ушверситет приймае участь.

Випц навчальш заклади, яю уклали м1ж собою угоду про сшвробпництво, в 
рамках цього Положения надал11менуються «випц навчальш заклади-партнери».

1.4. Основними видами академ1чноТ мобшьносп е:
• зовшшня академ1чна мобшьшсть -  навчання, включаючи проходження 

практик, студенпв Ушверситету у вищих навчальних закладах за кордоном
• протягом певного перюду;

• внутршня академ1чна мобшьшсть -  навчання, включаючи проходження 
практик, студент!в Ушверситету в шших вищих навчальних закладах 
УкраУни протягом певного перюду.
1.5. Переважним способом здшснення академ1чноУ мобшьносп студенпв е 

направления i'x до вищих навчальних заклад1в-партнер1в для:
• навчання на ochobI двостороншх або багатостороншх угод м1ж

Ушверситетом та вищими навчальними закладами-партнерами щодо
програм акадегупчноТ мобшьносп без отримання другого документа про 
вищу освпу;

• навчання на ochobI двостороншх або багатостороншх угод м1ж
Ушверситетом та вищими навчальними закладами-партнерами щодо
програм акадегупчноТ мобшьносп з можливютю отримання двох докуменпв 
про вищу осв1ту;

• участь в спшьних наукових дослщженнях з шшими ушверситетами на 
пщстав1 м1жнародних проекпв;

• проходження мовноУ практики;
• проходження навчальних та виробничих практик.

1.6. Умови навчання i перебування студенпв-учасниюв академ1чноУ 
мобшьносп та mini питания визначаються двостороншми або багатостороншми 
угодами м!ж Ушверситетом та вищими навчальними закладами-партнерами, або 
програмами м1жнародних проекпв.



2. Ц1Л1 ТА ЗАВДАННЯ АКАДЕМ1ЧН01 МОБ1ЛБНОСТ1 СТУДЕНТЮ
УШВЕРСИТЕТУ

2.1. Основними щлями академ1чно1 мобшьносп студенпв Ушверситету е:
• пщвищення якосп вищоТ освгги;
• пщвищення ефективносп наукових дослщжень;
• пщвищення конкурентоздатносп вииускниюв Ушверситету на 

украТнському та м1жнародному ринках осв1тн1х послуг та npani;
• збагачення шдивщуального досвщу студенпв щодо шших моделей 

створення та поширення знань;
• залучення свпового штелектуального потенщалу до впчизияного 

осв1тнього процесу на ochobI двостороншх та багатостороншх угод м1ж
, Ушверситетом та вищими навчальними закладами-партнерами;

• встановлення внутршшх та зовшшшх штеграцшиих зв’язюв;
• гармошзащя ocBiTHix .стаидарпв Ушверситету та вищих навчальних 

заклад1в-партнер!в.
2.2. Основними завданнями академ1чно1 мобшьносп студенпв 

Ушверситету е:
• пщвищення р1вня теоретично'1 та практично!' пщготовки студенпв, 

проведения дослщжень з використанням сучасного обладнання i 
технолопй, оианування новшпми методами дослщження, набуття досвщу 
проведения науково-дослщноУ роботи та впровадження и результапв;

• розширення свпогляду студенпв;
• набуття професшного досвщу пщ час проходження навчальних та 

виробничих практик;
• можливють одночасного отримання студентом двох докуменпв про вищу 

’ освпу з додатками встановленого в Ушверситеп та вищому навчальному
закладьпартнер1 зразка та шформащею про систему ощнювання в них 
навчальних здобутюв студенпв;

• пщвищення р1вня володшня шоземними мовами;
• посилення штегращ1 освпи i науки, розвиток подалыпих наукових 

дослщжень, поглиблення знань нащональних культур шших краш, а також 
поширення знань про мову, культуру, освпу i науку Укра'ши;

• пщтримка сощальних, економ1чних, культурних, полпичних 
взаемовщносин та зв’язюв з шшими краТнами.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРОГРАМ АКАДЕМ1ЧН01
МОБ1ЛБНОСТ1 СТУДЕНТ1В

3.1. Це Положения розроблено вщповщио до:
• * Закону Укра'ши "Про вищу освпу";
• Постанови Кабшету M m icTpiB  Укра'ши вщ 13 квпня 2011 р. № 411 

"Питания навчання студенпв та асшранпв, стажування наукових i науково- 
педагопчиих пращвниюв у провщних вищих навчальних закладах та 
наукових установах за кордоном"( 3i змшами, внесеними згщно з 
Постановами Кабшету Мппстр1в Укра'ши №1411 вщ 28.12.2011 р. та №538 
вщ 07.08.2013);



• . Постанови Кабшету MimcTpiB Укра'ши вщ 27 серпня 2010 р. № 787 "Про
затвердження перелжу спещальиостей, за якими здшснюеться шдготовка 
фах1вщв у вищих навчальних закладах за освггньо-квал1ф1кацшними 
р1внями сиещалюта i мапстра";

• Постанови Кабшету MimcTpiB УкраТни в!д 13 грудня 2006 р. № 1719 "Про 
перелж напрядпв, за якими здшснюеться пщготовка фах1вщв у вищих 
навчальних закладах за освггньо-квал1ф1кацшним р1внем бакалавра";

• Галузевих стандарт1в вищоТ освгги;
• Положения про оргашзащю навчального процесу в Харк1вському 

нащональному ушверситету мюького господарства iMeHi О.М. Бекетова;
• 1нших нормативно-иравових акпв в галуз1 вищо'1 осв1ти.

4. ОРГАН13АЦ1ЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМ1ЧН01 МОБ1ЛЫЮСТ1
4.1. До участ1 у програмах академ!чно1 мобшьносй допускаються студента з 

другого курсу освп,ньо-квал1фшацшного р!вня бакалавра та студента освггньо- 
квал1ф1кацшиого р1вня мапстра.

4.2. Вщб1р студенпв для участ1 в програмах академ1чно1 мобшьносп 
здшснюеться конкурсною KOMicieK) Ушверситету з урахуванням рейтингу 
ycniniHocTi, участ1 у науковш робот1 та знания шоземно'1 мови за мотивованим 
поданням деканату або кафедри.

Конкурсну KOMiciio очолюе ректор Ушверситету або перший проректор. 
Склад конкурсно!' KOMicii визначае та затверджуе ректор Ушверситету за умови 
обов'язковоТ учасп в и робот1 иредставниюв оргашв студентського 
самоврядування, про що видае наказ.

4.3. У випадку, якщо студент бере участь у м1жнароднш nporpaMi 
академ1чно1 мобшьност1, конкурсний Bifl6ip здшснюеться оргашзащею, яка надае 
студенту грант на умовах i за критер1ями, визиачеиими в установчих документах 
конкурсу.

4.4. Перелш необхщних докуменпв для участ1 в nporpaM i академ1чно!' 
мобшьносп студенпв та процедура i'x подання регламентуеться угодами м1ж 
Ушверситетом та вищим навчальним закладом-партнером.

4.5. Етапи, тривалють та змют навчання у вищому навчальному закладь 
napraepi визначаються навчальними планами та графжами навчального процесу, 
затвердженими у вищому навчальному заклад1-партнерг

Узгоджеш навчальш плани та графши навчального процесу затверджуються 
ректором Ушверситету та кер1вником вищого навчального закладу-партнеру. При 
формуванш шдивщуального навчального плану студента враховуеться фактичне 
виконання студентом навчальних плашв поточного та попередшх навчальних 
роюв.

4.6. Навчання за шдивщуальним навчальним планом може здшснюватися i3 
застосуванням технолопй дистанцшного навчання.

‘ 4.7. Студент, кр1м вивчення у вищому навчальному закладьпартнер1 
обов’язкових навчальних дисцишпн, мае право самостшного вибору додаткових 
навчальних дисцишпн, якщо це передбачено вщповщними угодами м1ж 
Ушверситетом та вищим навчальним закладамом-партнером.



4.8. На час навчання у вищому навчальному закладьпартнер1 студенту, за 
його заявою, в Ушверситеп надаеться академ1чна вщпустка або шдивщуальний 
плаинавчання, затверджений у встановленому порядку.

4.9. Фшансування витрат, пов’язаних з програмою академ1чно1 мобшьност1 
студенев, здшснюеться за рахунок к о п тв  передбачених у державному бюджет! 
за вщповщною бюджетною програмою або за рахунок шших джерел, не 
заборонених законодавством Укра'ши.

5. ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТА НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТА ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМ1ЧН01 МОБ1ЛЬНОСТ1
5.1. Ушверситет визнае екв1валентними та перезараховуе результата 

навчання студента у вищому навчальному закладьпартнерг
5.2. Визнання результапв навчання в рамках академ1чного сшвробпництва 

Ушверситету з вищим навчальним закладом-партнером здшснюеться з 
використанням европейсько'1 системи трансферу та накопичення кредипв ECTS 
або з використанням системи оцшювання навчальних здобутюв студенпв, 
прийнято'1 у крапп вищого навчального закладу-партнера, якщо в нш не 
передбачено застосування ECTS.

5.3. Перезарахування вивчених навчальних дисциплш здшснюеться на 
шдстав1 наданого студентом документа з перелжом та результатами вивчення 
навчальних дисциплш, кшьюстю кредит1в (годин) та 1нформац1ею про систему 
оцшювання навчальних здобутюв студенпв, зав1реного у встановленому порядку 
у вищому навчальному закладьпартнерь

5.4. Академ1чна р1зниця нормативних та виб1ркових навчальних дисциплш 
за шдивщуальним навчальним планом студента не повинна перевищувати 10 
навчальних дисциплш. Порядок лшвщацп академ1чно'1 р1знищ визначаеться 
Ун1верситетом, або закладамом-партнером.

5.5. Результата тдсумково '1 атестац1'1 студенпв у перюд навчання у вищому 
навчальному закладьпартнер! представляються за шкалою, прийнятою у вищому 
навчальному закладьпартнер1 i переводяться у шкалу, прийняту в Ушверситеп.

5.6. Державна атестац1я студент1в, як1 навчаються за програмою академ1чно1 
мобшьносп, зд1йснюеться у встановленому порядку.

6. ОБОВ ЯЗКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАД1В-ПАРТНЕР1В
6.1. Вищий навчальний заклад, що направляе на навчання, зобов’язаний:

• укласти угоду про сшвробпництво щодо реал1зацп програми академ1чноТ 
моб1льност! студент1в м1ж вищими навчальними закладами-партнерами та 
узгодити навчальш програми;

• забезпечити вшьний i р1вний доступ  сту д ен п в  д о  ш ф орм ацп про наявш  
програми академ1чно1 м об1льносп та icHyioni KpHTepii' в1дбору;

• надавати студентам  консультатиBui послуги П1д  час оф ормления док ум енп в  
для участ1 у  програмах академ 1чно1 моб1льност1;

• контролювати наявнють докуменпв, що п1дтверджують закоин1сть
* перебування студент!в на територп приймаючо'1 краши.

6.2. Вищий навчальний заклад-партнер, що приймае на навчання, 
зобов’язаний:



• зарахувати студента, направленого на навчання на визначений договором  
строк вщ повщ но до  норм законодавства прийм аю чо1 сторони;

• створити yci н еобхщ ш  ум ови для виконання студентом  ш дивщ уального  
навчального плану;

• , сприяти студентам  у  вир1шенш в1зових, ж итлових та побутових проблем;
• надавати можливю ть студентам  брати участь у  наукових конференщ ях, 

симпоз1умах, виставках, конкурсах, представляти cboi науков1 роботи  для 
публж ацш , користуватися навчальною, науковою , виробничою , 
культурною, спортивною  базами;

• контролювати наявнють док ум ен п в , щ о пщ твердж ую ть законнють  
перебування студент! в на територп приймаючо!' краши;

• шсля заверш ения навчання видати студенту докум ент з перелш ом та 
результатами вивчення навчальних дисциплш , ю лью стю  к р ед и т е  та 
ш ф орм ащ ею  про систем у оцш ю вання навчальних здобутю в студен п в  або  
докум ент про вищ у о с в п у  з додатком  встановленого у  вищ ому навчальному  
закладьпартнер1 зразка.
6.3. Обов'язки вищих навчальних заклад1в-партнер1в щодо студенпв, яю 

беруть участь у програмах академ!чно1 мобшьносп, мають бути визначеш в 
угодах щодо програм академ1чно1 мобшьносп.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТШ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАД1В-ПАРТНЕР1В, ЯК1 БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ 

АКАДЕМ1ЧН01 МОБ1ЛБНОСТ1
7.1. Студенти мають право на:

• продовж еиия навчання або вивчення окрем их навчальних дисциш пн за 
спорщ неним и напрямами та спещ альностями ш дготовки ф ах1вщв у  вищих 
навчальних закладах-партнерах;

• безпечш  та нешк1длив1 ум ови навчання;
• користування навчальною, науковою , виробничою , культурною, 

спортивною  базою  вищ ого навчального закладу, щ о приймае;
• участь у  наукових конф еренщ ях, симпоз1умах, виставках, конкурсах, 

. представления cboix наукових р о б п  для публш ацш ;
• можливють отримання докум ента про вщ повщ ний освп н ьо-  

квал!фшацшний р1вень встановленого у  вищ ом у навчальному закладь  
napTHepi зразка (вщ повщ но до угоди  М1Ж вищ ими навчальними закладами- 
партнерами щ одо програм академ 1чно1 мобш ьност1).
7.2. Студенти зобов’язан1:

• своечасно надати н еобхщ ш  докум ента для участ1 в nporpaMi академ1чно1 
м обш ьностц

• вчасно прибути д о  мюця навчання;
• п1д час навчання дотримуватися законодавства кра'ши перебування, правил 

внутр1шнього розиорядку, Статуту та шших нормативно-правових 
докуменпв вищого навчального закладу, що приймае;

• усш ш но пройти навчання за затвердж еним  ш дивщ уальним навчальним  
планом;

• ' т е л я  заверш ения навчання у  вищ ому навчальному закладьпартнер1 вчасно
повернутися до Ушверситету.



8. ЗВ1ТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТ1В ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМ1ЧН01 МОЫЛЬНОСТ1
8.1. П1сля повернення до Ушверситету студент надае документ з перелжом 

та результатами вивчення навчальних дисциплш, юльюстю кредипв та 
шформащею про систему оцшювання навчальних здобутюв студенев, зав1рений 
у встановленому порядку у вищому навчальному закладьпартнерь

8.2. Ректорат у встановленому порядку приймае р1шення щодо 
перезарахування результате навчання та поновлення студента шсля академ1чно1 
вщпустки, иадано1 для участ1 в nporpaMi академ1чно1 мобшьност1 студенпв, про 
що ректор Ушверситету видае наказ.

8.3. Якщо студент шд час перебування у вищому навчальному заклад1- 
napraepi не викоиав затверджений шдивщуальний навчальний план, то п1сля 
повернення до Ушверситету йому може бути запропонований шдивщуальний 
графш л1кв1дац1'1 академ1чно1 заборгованост1, затверджений у встановленому 
порядку, або повторний курс навчання.

У цьому випадку форму фшансування навчання студента визначае ректор 
Ушверситету.

9. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Це Положения розглядаеться i схвалюеться Вченою радою 

Ушверситету.
9.2. Змши та доповнення до цього Положения розглядаються i ухвалюються 

Вченою радою Ун1верситету за поданням Вчених рад факультет1в.


