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Нормативний документ укладено вiдповiдно до Конституцii Украiни.
Законiв УкраТни <Про виrцу ocBiTy>>, <Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть>, <Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в

YKpaTHi>, <<ItонцепцiТ науковоi, науково-технiчноi та iнновацiйноi полiтики в

системi вищоТ освiти Украiнп>, Положення про порядок ре€Lлiзацii права на
академiчну мобiльнiсть, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни Jф579 вiд L2 серпня 2015 року, нормативних документiв
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

1. зАгАльнI полохtвння
1.1. Положення регламентус дiяльнiсть Науково-дослiдного iнституту

iнтелектуальноТ власностi НАПрН Украiни (далi - Iнститут) щодо органiзацii
академiчноi мобiлъностi здобувачiв вищоi освiти ступеня доктор фiлософii i
встановлюе заг€шьний порядок органiзацii програм академiчноТ мобiльностi
здобувачiв виrцоi освiти на територii Украiни чи поза iT межами та здобувачiв
вищоТ освiти iноземних вищих навчальних закладiв на територiТ УкраiЪи.

1.2. Вiтчизнянi здобувачi вищоi освiти, вищi навч€tlrЬнi заклади/

HayKoBi установи та iноземнi учасники освiтнього процесу, що берутъ участЬ

у програмах академiчноТ мобiльностi, с учасниками академiчноi мобiльностi.
1.3. Дкадемiчна мобiльнiсть передбачас участь аспiрантiв у

навчаJIьному процесi Iнституту та партнерських закладiв освiти (в Украiнi
або за кордоном), проходження навчальноi або виробничоТ практики,
проведення наукових дослiджень з можливiстю перезарахування в

установленому порядку освоених навч€Lпьних дисциплiн, практик тощо.
1.4. Право на академiчну мобiльнiсть в Iнститутi може бути

реалiзоване на пiдставi мiжнародних про|рам та проектiв, договорiв про
спiвробiтництво в галузi освiти та науки мiж Iнститутом та закордонниМИ
вищими навч€uIьними закладами (далi - вищi навчальнi заклади (HayKoBi

установи)- партнерами, а також може бути реалiзоване вiтчизняним

учасником освiтнього процесу з власноТ iнiцiативи, пiдтриманоТ

керiвництвом Iнституту, в якому BiH постiйНо навчасться, на ocHo.Bi

iндивiдуальних запрошень.
1.5. За мiсцем реалiзацiТ права на академiчну мобiльнiсть ВоНа

подiлясться на:
- внутрiшню академiчну мобiльнiсть - академiчна мобiльнiстъ, право на

яку реалiзуеться вiтчизняними учасниками освiтнього процесу у виЩих
навчаJIьних закладах (наукових установах)- партнерах в межах Украiни;

- мiжнародну академiчну мобiлънiсть * академiчна мобiльнiсть, право

на яку реалiзусться вiтчизняними учасниками освiтнього процесу у виших
навчiшъНих заклаДах (наукОвих устаНовах)- партнерах поза межами Украiни,
а також iноземними учасниками освiтнъого процесу у вiтчизняних вищих
навч€lJIьних закладах (наукових установах).

1.6. Основними видами академiчноi мобiльностi с:

_ ступенева мобiльнiсть - навчання у вищому навч€IJIьноМУ ЗаКЛаДi,

вiдмiнному вiд постiйного мiсця навчання учасника освiтнього процесу, з



метою здобуття ступеня вищоi освiти, що пiдтверджуеться документом
(документами) про вищу ocBiTy або гrро здобуття ступеня вищоi освiти вiд

двох або бiльше вищих навчальних закладiв;
- кредитна мобiльнiсть - навчання у вищому навч€Lпьному закладi,

вiдмiнному вiд постiйного мiсця навчання учасника освiтнього процесу, З

метою здобуття кредитiв европейськоi кредитноI трансферно-
накопичувальноi системи та/або вiдповiдних компетентностей, резУльтатiв
навчання (без здобуття кредитiв СвропейськоТ кредитноi трансферно-
накопичувальноi системи), rцо будуть визнанi у вищому навч€tльному закладi
постiйного мiсця навчання вiтчизняного чи iноземного учасника освiтнього
процесу. При цьому загальний перiод навчання для таких учасникiв за

програмаNIи кр едитн оТ моб iльностi з€lJIишаеться незмi нним.
\.7 . Навчання вiтчизняних та iноземних учасникiв освiтнього rrроцесу

за узгодженими мiж Iнститутом та партнерами освiтнiми програмами, що
включають програми академiчноi мобiльностi, може передбачати отриманнjI
випускниками документа про вищу ocBiTy вищого навчаJIъного закладу
(науковоТ установи)- партн ера, а також спiльних або подвiйних документiв
про вищу ocBiTy вищих навч€lJIьних закладiв (наукових установ)-партнерiв.

1.8. Формами академiчноТ мобiльностi для доктора фiлософiТ у
вiтчизняних вищих навчальних закладах, с:

- навчання за про|рамами академiчноТ мобiльностi;
- мовне стажування;
- наукове стажування;
- проходження навчальноi та виробничоТ практик.
1.9 Iноземнi здобувачi вищоТ освiти, що реалiзують право на академiчну

мобiльнiсть в рамках договорiв про спiвробiтництво мiж Iнститутом та
iноземними вищими навчальними закладами (науковими установами)-
партнерами, можуть бути зарахованi на навчання до Iнституту:

- зd рахунок коштiв мiжнародних програм та органiзацiй;
- за рахунок коштiв фiзичних або юридичних осiб;
- на умовах безогtлатного навчання у разi взасмного обмiну здобувачап,цr

вищоТ освiти, у тому числi за спiльними освiтнiми програмами, якi
передбачають отримання спiльного або подвiйного документа (документiв)
про вищу ocBiTy;

- на умовах безоплатного навчання у разi мiжнародного обмiнУ
здобувачами вищоТ освiти, якщо кiлькiстъ таких iноземних здобувачiв виЩоi
освiти не перевищус кiлькiсть вiтчизняних здобувачiв вищоi освiти, якi
навчаються в iноземному вищому навчальному закладi-партнерi в межаХ

програм академiчноТ мобiльностi вiдповiдно до укладених мiж IнституТоМ Та

вищими навчаJIьними закладами договорiв про мiжнародну академiчну
мобiльнiсть.

2. ЦIШ ТА ЗАВДАННЯ АКАДЕМIЧНОi МОБIЛЬНОСТI
здоБувАчIв вищо[ освIти ступЕня доктор ФIлосоФfi

2.1. Основними цiлями академiчноТ мобiльностi аспiрантiв Iнституту с:



_ сприяння европейському спiвробiтництву щодо забезпеченняяКОСТi

освiти з MeToIo вироблення порiвняльних критерiiв та методологiй;
- просування необхiдних свропейських стандартiв у галузi вищОi

освiти,' зокрема щодо розробки навч€uIьних планiв, спiвробiтництва мiж
освiтнiми закладами, схем мобiльностi та iнтегрованих навчаJIьних,

дослiдницьких i виховних програм;
- пiдвищення якостi вищоi освiти;
- пiдвищення ефективностi наукових дослiджень;
- пiдвищення конкурентоздатностi випускникiв IнститУтУ На

украiнському та мiжнародному ринках ocBiTHix послуг та працi;
- збаrачення iндивiдуального досвiду аспiрантiв щодо iнших моДеЛеЙ

створення та поширення знань;
- залучення свiтового iнтелектуаJIьного потенцiа-гtу до вiтчизнЯНОГО

освiтнього процесу на ocHoBi двостороннiх та багатостороннiх Угод мiЖ

Iнститутом та вищими навч€шьними закладами-партнерами;
- встановлення внутрiшнiх та зовнiшнiх iнтеграцiйних зв'Язкiв;
- гармОнiзацiЯ ocBiTHix стандартiв вищих навчЕUIьних закладiв-

партнерiв.
2.2. Основними завданнями академiчноi мобiльностi аспiРаНТiВ

Iнституту е :

- пiдвищення рiвня теоретичноТ та практичноi пiдготовки
аспiрантiв, проведення дослiджень з використанням сучасного обладнання i
технологiй, опанування новiтнiми методами дослiдження, набуття досвiду
проведення науково_дослiдноТ роботи та впровадження iT результатiв;

- набуття професiйного досвiду пiд час проходження навч€Lльних Та

виробничих практик;
- пiдвищення рiвня володiння iноземними мовами;
- посилення iнтеграuii освiти i науки, розвиток подальших наУкоВИХ

дослiджень, поглиблення знань нацiональних культур iнших краiъ, а також

поширення знань про мову, культуру, ocBiTy i науку Украiни;
- пiдтримка соцiальних, економiчних, культурних, полiтичнцХ

взаемовiдносин та зв'язкiв з iншими краIнами.

3. ОРГАНIЗАЦIЙНВ ЗАБВЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМIЧНОi
МОБtЛЬНОСТI ЗДОБУВАЧIВ ВИIЦОI ОСВIТИ СТУПЕНЯ

ДОКТОР ФIЛОСОФfi
З.1. Що участi у lrрограмах академiчноТ мобiльностi допускаЮтъся

аспiранти цiсля завершення перtпого року навчання за умови, IЦо TepMiH

академiчноТ мобiльностi не охоплюе перiод пiдсумковоТ атестацii.
з.2. Вiдбiр асгriрантiв для участi у програмах академiчноi мобiльностi

здiйснюеться конкурсною комiсiею Iнституту з урахуванням рейтингу
успiшностi (не нижче <С> за шк€lJIою ECTS та <добре)) - за нацiональною

шкалою), участi у науковiй роботi та знання iноземнот мови.
Конкурсну комiсiю очолюе заступник директора з науковоi роботи.

Склад конкурсноi KoMiciT визначае та затверджуе директор Iнституту. Що



складу KoMicii входять представники аспiрантiв.
З.З. Здобувачi вищоТ освiти, що пройшли конкурсний вiдбiр в

Iнститутi для участi у програмi академiчноi мобiльностi, вiдбираються
закладом-партнером на умовах i за критерiями, визначеними в устаноВчих
документах конкурсу.

З.4. Етапи, тривалiсть та змiст навчання у вищих навчальних
закладах_партнерах визначаються навчаJIьними планами та графiкамИ
освiтнього процесу, затвердженими у цих навчаJIьних закладах. УзгоДженi
навчсшьнi плани та графiки освiтнього процесу затверджуються дирекТороМ
Iнституту та керiвником вищого навчального закладу-партнера.

3.5. На час навчання у вищому навчzLльному закладi-партнерi
здобувачу виrцоi освiти в Iнститутi за його заявою надаеться iндивiДУальнИй

план навчання, затверджений в установленому порядку.

4. ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ
НАВЧАННЯ АСПIРАНТА У ВИIЦОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI_ПАРТНЕРI

4,|. Iнститут визнас еквiвалентними та перезараховуе результати
навчання аспiранта у вищому навчальному закладi-партнерi.

4.2. Визнання результатiв навчання в рамках академiчноГо
спiвробiтництва з вищими навчаJIьними закладами-партнерами здiйснюеться
з використанням европейськоТ системи трансферу та накопичення кредитiв
ECTS.

4.З. Навчальнi дисциплiни та iншi види навчальноi дiялъностi
зaвначаються в iндивiдуальному навчальному планi аспiранта.

4.4. Порiвняння обсягу навчального навантаження пiд час здобуття
вищоi освiти в межах програми академiчноТ мобiльностi поВиНне

грунтуватись на зiставленнi результатiв навчання, яких було досяГнУТО
здобувачем вищоi освiти у вищому навчальному закладi-партнерi, та

результатiв навчання, запланованих освiтньою програмою Iнституту.
4.5. Перезарахування вивчених навчzlJIьних'дисциплiн здiйснюетЬся Ча

пiдставi наданого аспiрантом документа з перелiком та реЗуЛЬТаТаМИ
вивчення навчаJIьних дисциплiн, кiлькiстю кредитiв та iнформацiсю ПрО

систему оцiнювання навчальних здобуткiв студентiв, завiреного В

установленому порядку у виrцому навч€Lлъному закладi-партнерi.
4.6. Результати пiдсумковоi атестацii аогriрантiв у гlерiод навчаннJI у

вищому навчальному закладi-партнерi представляються за шкаJIоЮ,

прийнятою у вищому навч€Lльному закладi-партнерi i переводяться у шкаJIУ,

прийняту в Iнститутi та шкалу ECTS.
4.7. За здобувачами вищоТ освiти на перiод навчання в iншому вищомУ

навчальному закладi (науковiй установi)-партнерi на територii Украiни чи

поза if межами зберiгаються вiдповiдно до укладеного договору про

академiчну мобiльнiсть мiсце навчання.



5. оБов,язки виtIIих нАвчлльних
ЗАКЛАДIВ-ПАРТНВРIВ

5. 1. Iнститут зобов'язаний:
- укласти угоду про сгriвробiтництво щодо реалiзачiТ

академiчноi мобiльностi аспiрантiв мiж вищим навч€uIьним

партнером та узгодити навч€ulьнi програми;

програми
закладом-

_ забезпечити вiльний i рiвний доступ аспiрантiв до iнформацii про

наявнi програми академiчноi мобiльностi та iснуючi крит,ерiТ вiдбору;
- надавати аспiрантам консультативнi послуги пiд час оформленнЯ

крит,ерiТ вiдбору;

документiв для участi у програмах академiчноi мобiльностi;
- контролювати наявнiсть документiв, що пiдтверджують законнiсть

перебування аспiрантiв_iноземцiв на територiТ приймаючоi краiни.
5.2. Вищий навчальний заклад-партнер, що приймас на навчання

аспiранта, зобов' яз аний:
- зарахувати аспiранта, направленого на навчання на визначений

договором строк вiдповiдно до норм законодавства шриймаючоi сторони;
- створити yci необхiднi умови для виконання аспiрантом

iндивiдуального навчаJIьного плану;
- сприяти аспiрантам у вирiшеннi вiзових, житлових та побутових

проблем;
- надавати можливiсть аспiрантам Iнституту брати участь у науковИх

конференцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах, представляти своi HayKoBi

роботи для публiкацiй, користуватиQя навчаJIьною, науковою, виробничОЮ,

культурною, спортивною базами ;

- контролювати наявнiсть документiв, що пiдтверджують законнiстъ
перебування аспiрантiв-iноземцiв на територii приймаючоТ краТни;

_ пiсля завершення навч€шьного семестру видати аспiранту документ З

перелiком та результатами вивчення навч€IJIьних дисциплiн, кiлькiСтЮ

кредитiв та iнформачiсю про систему оцiнювання навчальних здобУтКiВ

аспiрантiв або документ про вищу ocBiTy з дiодатком, встановленого ,у

вищому навчапьному закладi-гrартнерi зразка.
5.З.Обов'язки вищих навч€lJIьних закладiв-партнерiв щодо аспiрантiв,

якi беруть участь у програмах академiчноТ мобiльностi, маюТЬ бУтИ

обумовлеrri У вiдповiдних угодах мiж вищими навчальними закладами-

партнерами та Iнститутом.

6. ПРАВА ТА ОБОВОЯЗКИ ЗДОБУВАЧIВ ВИIЦОi ОСВIТИ
IНСТИТУТУО ЯКI БВРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ

АКАДЕМIЧНОi МОБIЛЬНОСТI
6.1. Здобувачi вищоI освiти Iнституту мають право на:

- безпечнi умови навчання;
- користування цавчаJIьною, науковою, виробничою, культурною,

спортивною базою вищого навчzшьного закладу, що приймае;
- yl{acTb у наукових конференцiях, симпозiумах, виставках, конкУрсах,



представлення cBoik наукових робiт для публiкацiй;
- можливiсть отримання документа про вiдповiдний

квалiфiкацiйний piBeHb встановленого у вищому навчальному
партнерi зр€вка.

б.2.Здобувачi вищоi освiти Iнституту зобов'язанi;
- свосчасно надати необхiднi документи для участi в

академiчноТ мобiльностi ;

- вчасно прибути до мiсця навчання;

ocBiTHbo-
закладi-

програмi

- дотримуватись iндивiдуального графiка навчання, бути особисто
присутнiм на залiковiй та екзаменацiйнiй ceciT вiдповiдно до графiка
освiтнього процесу в Iнститутi;

- пiд час навчання дотримуватися законодавства краiни перебування,

правил внутрiшнього розпорядку, Статуту та iнших нормативно-правових

документiв ви щого навчЕшьного закладу-партнера ;

- успiшно пройти навчання за затвердженим iндивiдуальним
навч€uIьним планом в Iнститутi;

. _ пiсля завершення навчання у вищому навчальному закладi-партнерi
вчасно повернутися до Iнституту;

&;Вiтчизнянi учасники академiчноТ мобiльностi укладають договори з

Iнститутом.
6.4. Особи, що уклаJIи договори про навчання за програмою

академiчноi мобiльностi, не вiдраховуються iз складу здобувачiв вищоi
освiти на перiод реалiзацiТ права на академiчну мобiльнiсть та облiковуються
в единiй державнiй електроннiй базi з питань освiти.

7. ЗВIТУВАННЯ ТА ОФОРМЛВННЯ ДОКУМЕНТIВ ЗА
РЕЗУЛЪТАТАМИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ

АКАДЕМIЧНОi МОБIЛЬНОСТI

7.i. Пiсля повернення до Iнституту , здобувач вищоТ освiти
зобов'язаний у 5-денний TepMiH подати звiт про результати участi у програмi
академiчноТ мобiльностi вiдповiдальному за ведення аспiрантури та
презентувати звiт на найближчiй вченiй радi Iнституту.

7.2. Що звiту надаеться документ з перелiком та результатами
вивчення навчальних дисцигtлiн, кiлькiстю кредитiв та iнформацiсю про
систему. оцiнювання навчаJIьних здобуткiв аспiрантiв, завiрений в

установленому порядку у вищому навчальному закладi-партнерi.
7.З. Якщо здобувач вищоТ освiти пiд час перебування у вищому

навч€IJIьному закладi-партнерi, на базi якого реалiзусться право на академiчну
мобiльнiсть, не виконав програму навчання в Iнститутi, йому може бУти

запропоновано iндивiдуальний графiк лiквiдацiI академiчноТ заборгованостi
або повторний курс навчання за рахунок коштiв фiзичних чи юридичних
осiб.


