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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 

Миколаївському національному аграрному університеті (далі – Положення) визначає 

порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у 

Миколаївському національному аграрному університеті (далі Університет). 

1.2 Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019 р. №392-ІХ, 

Положення про Європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу 

у Миколаївському національному аграрному університеті, Положення про організацію 

освітнього процесу у Миколаївському національному аграрному університеті (зі змінами та 

доповненнями). 

1.3 У Положенні використано наступні терміни: 

автономія закладу вищої освіти – самостійність, незалежність і відповідальність закладу 

вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації 

освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої 

діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених чинним 

законодавством;  

академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, 

стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій 

установі) на території України чи поза її межами;  

кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг 

одного кредиту ЄКТС становить 30 годин; 

модуль – навчальний компонент освітньої програми, в якій кожний навчальний компонент 

містить, переважно, однакову або кратну кількість кредитів ЄКТС (наприклад, 6, 12, 18);  

освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на 

набуття, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 

навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості; 

освітня діяльність – діяльність закладів вищої освіти, що провадиться з метою забезпечення 

здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої 

освіти та інших осіб; 

освітня кваліфікація – це визнана закладом вищої освіти чи іншим уповноваженим 

суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність 

встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання 

(компетентностей); 

освітня послуга – комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або 

договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на 

досягнення здобувачем вищої освіти очікуваних результатів навчання; 

освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визнає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 
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2.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЄКТС 

 
2.1. Основні завдання ЄКТС полягають в адаптації ідеї ЄКТС до організації освітнього 

процесу з метою забезпечення мобільності здобувачів вищої освіти у процесі навчання та 

гнучкості підготовки фахівців, враховуючи вимоги ринку праці; забезпеченні можливості 

навчання за індивідуальною варіативною частиною освітньої програми, що сформована з 

урахуванням пропозицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, сприяє саморозвитку 

здобувачів вищої освіти, адаптації до робочого місця; стимулюванні учасників освітнього 

процесу до підвищення якості освітньої діяльності; унормуванні порядку надання 

можливості здобувачам вищої освіти отримувати загальні та фахові компетенції; 

забезпеченні подальшого інтегрування до європейського освітнього простору. 

2.2. Принципи ЄКТС ґрунтуються на наступних засадах: 

2.2.1. Порівняльна трудомісткість кредитів полягає у досягненні кожним здобувачем вищої 

освіти встановлених ЄКТС норм, які забезпечують їхню академічну мобільність, визнання 

результатів освіти на певних етапах виконання здобувачем вищої освіти індивідуального 

навчального плану. 

2.2.2. Кредитність полягає у декомпозиції змісту освіти й навчанні здобувачів вищої освіти 

за відносно єдиними та самостійними частками, які забезпечують набір (акумулювання) 

заданої трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій нормі виконання 

здобувачем вищої освіти навчального навантаження в умовах ЄКТС (на рівні 

індивідуального) навчального плану); набір (акумуляція) заданої для даної дисципліни 

кількості кредитів, які включають в себе виконання необхідних видів робіт, які передбачено 

програмою вивчення навчальної дисципліни (на рівні вивчення навчальної дисципліни).  

2.2.3. Модульність визначає підхід до організації оволодіння здобувачем вищої освіти 

змістовними модулями і проявляється через специфічну для модульного навчання 

організацію методів й прийомів освітньо-виховних заходів, основним змістом яких є активна 

самостійна пізнавальна діяльність здобувача вищої освіти. 

2.2.4. Методичне консультування полягає у науковому та інформаційно-методичному 

забезпеченні діяльності усіх учасників освітнього процесу.  

2.2.5. Організаційна динамічність полягає у забезпеченні можливості щодо зміни змісту 

навчання з урахуванням потреб ринку праці. 

2.2.6. Гнучкість та партнерство полягає у побудові системи освіти шляхом досягнення 

професійної підготовки відповідно до потреб й можливостей здобувачів вищої освіти.  

2.2.7. Пріоритетність й організаційна самостійність, зворотній зв'язок полягають у створенні 

умов щодо організації навчання, що вимірюється та оцінюється за результатами самостійної 

пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. 

2.2.8. Науковість та прогностичність полягає у побудові (встановленні) стійких зв’язків 

змісту навчання з науковими дослідженнями. 

2.2.9. Технологічність та інноваційність полягає у використанні ефективних педагогічних та 

інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та 

адаптації до єдиного інформаційного освітнього простору. 

2.2.10. Усвідомлена перспектива полягає у забезпеченні умов до розуміння здобувачем вищої 

освіти цілей освіти та професійної підготовки, а також у можливості їхнього успішного 

досягнення. 

2.2.11. Діагностичність полягає у забезпеченні можливості оцінювання рівня досягнення та 

ефективності сформульованих і реалізованих у системі цілей освіти та професійної 

підготовки. 

2.2.12. Наступність полягає у збереженні набутого освітнього досвіду.   
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3. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ  

 
3.1. Право на академічну мобільність учасників освітнього процесу передбачено Освітніми 

програмами. 

3.1.1. На основі договорів співпраці між Університетом на іншими закладами вищої освіти 

(науковими установами) України учасниками освітнього процесу може бути реалізовано 

право на національну кредитну мобільність.  

3.1.2. На основі двосторонніх договорів співпраці між Університетом та закладами вищої 

освіти інших держав учасниками освітнього процесу можу бути реалізовано право на 

міжнародну кредитну мобільність. Право на міжнародну кредитну мобільність може бути 

реалізовано на підставі спільних проєктів, у тому числі грантових проєктів.   

3.2. Право на академічну мобільність мають такі учасники освітнього процесу: 

- здобувачі вищої освіти за всіма Освітніми програмами, спрямованими на здобуття повних 

освітніх кваліфікацій вищої освіти (молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора 

філософії);  

- здобувачі наукового ступеня доктора наук;  

- науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники;  

- інші учасники освітнього процесу;  

- учасники освітнього процесу вітчизняних та/або іноземних закладів освіти і наукових 

установ.  

3.3. Академічну мобільність розрізняють: 

3.3.1. За місцем реалізації:  

- внутрішня (в межах України);  

- міжнародна. 

3.3.2. За видами:  ступенева - навчання у закладі вищої освіти (науковій установі), 

відмінному від постійного місця проживання /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 закладів вищої освіти 

(наукових установ), зокрема у межах спільних чи узгоджених освітніх програм або 

договорів; кредитна мобільність - навчання у закладі вищої освіти (науковій установі), 

відмінному від постійного місця навчання українського чи іноземного учасника освітнього 

процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферної системи або 

відповідних компетентностей / результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської 

кредитної трансферної системи), що будуть визнані у закладі вищої освіти (науковій 

установі) постійного місця навчання українського чи іноземного учасника освітнього 

процесу. При цьому загальний період навчання для учасників програм кредитної мобільності 

у закладі вищої освіти (науковій установі), що направляє за програмою мобільності, 

залишається незмінним. 

3.3.3. За формами: для осіб, які здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра та освітньо-науковий ступінь доктора філософії: навчання за програмами 

академічної мобільності;  мовне стажування;  навчально-наукове стажування; практика; літні 

та інші школи; для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників мобільності: участь у 

спільних проєктах; викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення 

кваліфікації. 

3.3.4. За підставами: на підставі міжнародних договорів про співробітництво у галузі освіти 

та науки;  за міжнародними програмами та проєктами; за договорами про співробітництво 

Університету з вітчизняними закладами вищої освіти (науковими установами) або їх 

основними структурними підрозділами; за договорами про співробітництво між 
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Університетом та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами) та їхніми 

структурними підрозділами (далі - заклади вищої освіти (наукові установи) - партнери); з 

власної ініціативи учасника освітнього процесу (наукового співробітника), який постійно 

навчається (працює) в Університеті, підтриманої керівником структурного підрозділу і 

ректором (директором коледжу), на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. 

3.4. Визнання результатів навчання у межах академічного співробітництва із закладами 

вищої освіти (науковими установами) здійснюється з використанням Європейської системи 

трансферу та накопичення кредитів (ЄКТС) або з використанням системи оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, прийнятої у країні закладу-партнера, якщо в 

ній не застосовується ЄКТС. 

3.4.1. Після опанування/завершення освітніх компонентів, передбачених Угодою про 

навчання і підтверджених академічною довідкою (або іншим документом), яку надав заклад 

вищої освіти (наукова установа), що приймає, Університет повинен повністю визнати 

узгоджену кількість кредитів ЄКТС, перезарахувати їх в Освітню програму здобувача вищої 

освіти та використовувати їх для виконання кваліфікаційних вимог. 

3.4.2. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі 

порівняння навчальних програм відповідного напряму підготовки (спеціальності) та 

академічної довідки, яку надає учасник академічної мобільності: 

- обов’язкові дисципліни перезараховуються: повністю - на основі співпадіння заявлених 

результатів навчання і порівнюваної кількості кредитів ЄКТС (відмінність не більш як на 25 

відсотків); частково - у тій частці кредитів, що відповідає результатам навчання, які 

співпадають; асиметрично - кілька дисциплін з меншою кількістю кредитів замість однієї 

багатокредитної і навпаки; 

- дисципліни вільного вибору здобувача, які не впливають на присвоєння кваліфікації, 

можуть бути перезараховані замість будь-яких дисциплін закладу-партнера  того самого 

рівня повністю без обмежень; 

- порядок визнання іншого освітнього досвіду визначається Університетом до початку 

реалізації програм академічної мобільності. 

3.4.3. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у закладі - партнері не виконав 

програми навчання, то після повернення до Університету йому може бути запропоновано:  

індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості; повторний курс навчання за 

рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб. 

3.5. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники, для яких Університет є 

основним місцем роботи, можуть реалізувати право на академічну мобільність з метою 

провадження професійної діяльності відповідно до укладеного договору про участь у 

програмі академічної мобільності. При цьому за зазначеними працівниками терміном до 

одного року зберігається основне місце роботи. Оплата праці відповідно до законодавства за 

основним місцем роботи зберігається на строк до шести місяців, якщо вона не передбачена 

програмою академічної мобільності. 

3.6. Іноземні здобувачі вищої освіти, що реалізують право на академічну мобільність в  

рамках договорів про співробітництво між Університетом та іноземними закладами-

партнерами, можуть бути зараховані на навчання до Університету: 

- за рахунок коштів міжнародних програм та організацій; 

- за рахунок власних надходжень Університету; 

- за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб; 

- на умовах безоплатного навчання у разі взаємного обміну здобувачами вищої освіти, у тому 

числі за спільними Освітніми програмами, які передбачають отримання спільного або 

подвійного документа (документів) про вищу освіту на умовах безоплатного навчання у разі 

міжнародного обміну здобувачами вищої освіти, якщо кількість таких іноземних здобувачів 
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вищої освіти не перевищує кількість здобувачів вищої освіти від Університету, які 

навчаються у іноземному закладі-партнері у межах програм академічної мобільності 

відповідно до укладених між закладами вищої освіти договорів.  

3.7. Регулювання академічної мобільності в Університеті здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

3.7.1. Реалізація права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу повинна 

передбачати встановлення певних правил, у яких: 

- визначаються рамкові вимоги до угод про академічну мобільність із закладами вищої освіти 

(науковими установами) – партнерами: етапи, фінансові умови, види та форми академічної 

мобільності, тривалість і зміст навчання та стажування тощо; 

- встановлюється перелік вимог та документів, необхідних для заявлення/підтвердження 

участі у програмі академічної мобільності, процедура і строк їх подання; 

- визначаються засновані на принципах прозорості і справедливості процедури відбору 

учасників освітнього процесу для участі у програмах академічної мобільності (окрім 

ініціативних); 

- визначаються мінімальні вимоги до закладів вищої освіти (наукових установ) – партнерів, 

за якими схвалюються ініціативні програми мобільності; 

- визначаються вимоги щодо звітування учасників академічної мобільності (за категоріями – 

здобувачі вищої освіти,  науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники), з 

урахуванням відмінності видів і форм мобільності; 

- визначаються умови і порядок визнання/прийняття результатів навчання, стажування та 

наукових досліджень; 

- уточнюються терміни та порядок ліквідації академічної заборгованості і нарахування 

академічних стипендій учасникам академічної мобільності; 

- розмежовується відповідальність структурних підрозділів за прийняття рішень при 

реалізації програм академічної мобільності; 

- визначається порядок оскарження рішень. 

3.8. За умови провадження права на академічну мобільність учасники освітнього 

процесу повинні дотримуватися чинного законодавства, норм міжнародного права, угод 

співпраці. 
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4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 

Миколаївському національному аграрному університеті розглядається та ухвалюється 

Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора. 
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