


2 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1. Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (далі - 

Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 

579 та Статуту ІКБГІ НАН України. 

1.2. Положення регламентує діяльність ІКБГІ НАН України щодо 

організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії і доктора наук та встановлює загальний порядок організації програм 

їх академічної мобільності на території України та за її межами.  

1.3. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі 

міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, 

міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між ІКБГІ 

НАН України та вітчизняними або іноземними вищими навчальними закладами 

(науковими установами), а також може бути реалізоване здобувачами з власної 

ініціативи, за згоди наукових керівників/консультантів, вченої ради та 

адміністрації ІКБГІ НАН України, на основі індивідуальних запрошень або 

інших механізмів.  

1.4. Метою реалізації академічної мобільності здобувачів вищої освіти є 

підвищення ефективності наукових досліджень та якості вищої освіти в ІКБГІ 

НАН України, підвищення конкурентоздатності випускників аспірантури на 

вітчизняному та міжнародному ринках праці, встановлення внутрішніх та 

зовнішніх інтеграційних зв'язків Інституту тощо.  

1.5. Завданнями академічної мобільності здобувачів вищої освіти є 

підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення 

досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування 

новітніх методів дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної 

роботи та впровадження її результатів; підвищення рівня володіння іноземними 

мовами; підтримка та розширення взаємовідносин і зв'язків ІКБГІ НАН України 

з вітчизняними та зарубіжними науковими установами та закладами вищої 

освіти тощо.  

1.6. Здобувачі вищої освіти ІКБГІ НАН України можуть брати участь у 

програмах внутрішньої академічної мобільності, право на яку реалізується у 

вищих навчальних закладах або наукових установах в межах України, та 

міжнародної академічної мобільності, право на яку реалізується у закордонних 

вищих навчальних закладах або наукових установах.  

1.7. Формами академічної мобільності для здобувачів є навчання за 

програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове стажування, 

проведення  спільних науково-дослідних робіт на основі двосторонніх угод; 

підвищення кваліфікації.  
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ 

 

2.1. Загальне керівництво із забезпечення академічної мобільності 

здійснюється заступником директора з наукової роботи ІКБГІ НАН України.  

2.2. Період, протягом якого до участі в програмах академічної 

мобільності допускаються здобувачі вищої освіти,  узгоджується  з  науковими 

керівниками/консультантами здобувачів, вченою радою та адміністрацією 

ІКБГІ НАН України,  і  має відповідати індивідуальним  планам здобувачів. 

2.3. Затвердження та координацію планів роботи, а також затвердження 

звітів здобувачів за програмами академічної мобільності здійснює Вчена рада 

ІКБГІ НАН України. 

2.4. Перелік необхідних документів для участі в програмах академічної 

мобільності здобувачів ІКБГІ НАН України та установах-партнерів, а також 

процедура їх подання регламентується відповідними угодами між установами.  

2.5. Етапи, тривалість та зміст навчання в установах-партнерах 

визначаються навчальним планом і графіком досліджень, які затверджені 

керівництвом установ-партнерів.  

2.6. При формуванні індивідуального навчального плану і графіка 

досліджень здобувача враховується фактичне виконання ним індивідуальних 

навчальних планів поточного та попередніх навчальних років. Навчання за 

індивідуальним планом може здійснюватися із застосуванням технологій 

дистанційного навчання.  

2.7. Аспіранти ІКБГІ НАН України зараховуються до установ-партнерів в 

Україні як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права та 

обов’язки аспірантів наукової установи.  

2.8. Особи,  що  уклали  договори  про  навчання  чи практику/стажування  

за  програмою  академічної  мобільності,  не відраховуються із складу 

здобувачів вищої освіти ІКБГІ НАН України на період реалізації права на  

академічну  мобільність  та  обліковуються  в Єдиній  державній електронній 

базі з питань освіти (ЄДЕБО). 

2.9. За аспірантами ІКБГІ НАН України на період навчання в іншій 

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 в іншій  

установі-партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія не 

передбачена умовами академічної мобільності.  

 

3. ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

3.1. Порівняння обсягу навчального навантаження під час навчання в 

аспірантурі в межах програми академічної мобільності ґрунтується на 

зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто аспірантом в установі-

партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою ІКБГІ 

НАН України.  
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3.2. Визнання результатів навчання здобувачів у межах академічного 

співробітництва ІКБГІ НАН України з установами-партнерами здійснюється з 

використанням Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(ЄКТС) або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків 

аспірантів, прийнятої у країні установи-партнера, якщо в ній не передбачено 

застосування ЄКТС.  

3.3. Атестація здобувачів ІКБГІ НАН України, які навчаються за 

програмою академічної мобільності, здійснюється у встановленому порядку. 

Перезарахування результатів навчальних дисциплін, вивчених у вищому 

навчальному закладі-партнері, проходження навчальної, науково-педагогічної 

та виробничої практик, проведення наукових досліджень здійснюється на  

підставі наданої здобувачем академічної довідки, завіреної у закладі вищої 

освіти або науковій установі-партнері, із зазначенням результатів вивчення 

навчальних дисциплін та проходження практик, а також кількістю кредитів та 

інформацією про систему оцінювання навчальних досягнень. Звіти здобувачів 

про наукові досягнення розглядаються на засіданні вченої ради ІКБГІ НАН 

України. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМ  

АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

 

4.1. Права та обов’язки учасників програм академічної мобільності 

регулюються відповідними угодами між ІКБГІ НАН України та установами-

партнерами. 

4.2. Заклади вищої освіти або наукові установи-партнери зобов’язані 

після завершення навчання видати здобувачу академічну довідку з переліком  

та результатами вивчення навчальних дисциплін, проходження навчальної, 

педагогічної та виробничої практик, кількістю кредитів ЄКТС, а також 

інформацією про систему оцінювання навчальних досягнень, або видати 

здобувачу документ про вищу освіту з додатком встановленого в установі-

партнері зразка. 


