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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти 

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (далі – ІМБГ НАН 

України) розроблене 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, інших нормативно-правових документів з питань вищої освіти, а 

також Статуту ІМБГ НАН України. 

2. Положення регламентує діяльність ІМБГ НАН України щодо 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

і доктора наук, що передбачає їхнє навчання, стажування, у тому числі 

мовне, проходження навчальної, науково-педагогічної та виробничої 
практик, проведення наукових досліджень у закладах вищої освіти в 

Україні та за її межами. 

3. Право на академічну мобільність може бути реалізовано на 
підставі міжнародних договорів про співпрацю в галузі освітньо-наукової 

та науково-технічної діяльності, міжнародних проектів, договорів про 

співпрацю між ІМБГ НАН України та вітчизняними/іноземними науковими 

установами або закладами вищої освіти (далі – наукові установи/ЗВО – 
партнери), а також може бути реалізовано здобувачами вищої освіти з 

власної ініціативи, за згоди наукових керівників/консультантів, Вченої ради 

та адміністрації ІМБГ НАН України, де здобувачі навчаються або 
працюють на постійній основі, через індивідуальні запрошення тощо. 

4. Реалізація права здобувачів вищої освіти ІМБГ НАН України на 

академічну мобільність спрямована на підвищення ефективності наукових 

досліджень та якості вищої освіти, підвищення конкурентоздатності 
випускників аспірантури ІМБГ НАН України на українському та 

міжнародному ринках освітніх послуг і праці, впровадження в установі 

нових підходів у науковій та освітній діяльності, а також нових методів 

наукових досліджень. 
5. Право на академічну мобільність здобувачів вищої освіти у ІМБГ 

НАН України реалізується шляхом їх навчання, проходження мовної 

практики, проходження асистентської педагогічної практики, проведення 

наукових досліджень у наукових установах/ЗВО – партнерах або в Україні 
(внутрішня академічна мобільність) або за її межами (зовнішня академічна 

мобільність) протягом періоду, який узгоджується з науковими 

керівниками/консультантами здобувачів, Вченою радою та адміністрацією 

ІМБГ НАН України, і відповідає індивідуальним навчальним планам 
здобувачів. 

6. Організаційний супровід академічної мобільності в ІМБГ НАН 

України здійснює міжнародний відділ, який надає методичну та технічну 

допомогу з оформлення документів для виїзду здобувачів за кордон та 
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контролює звітність після їх повернення до України. 

7. Поширення інформації про участь у програмах академічної 
мобільності, наукові установи/ЗВО – партнери, конкурси, міжнародні 

програми, проекти тощо здійснює відділ науково-технічної інформації 

ІМБГ НАН України. 

8. Затвердження та координацію планів роботи, а також затвердження 

звітів здобувачів за програмами академічної мобільності із закордонними 
науковими установами/ЗВО – партнерами, здійснює Вчена рада ІМБГ НАН 

України. 

9. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона 

поділяється на:  
- внутрішню академічну мобільність – академічна мобільність, право 

на яку реалізується здобувачами вищої освіти ІМБГ НАН України у 

наукових установах/ЗВО – партнерах в межах України;  

- міжнародну академічну мобільність – академічна мобільність, право 
на яку реалізується здобувачами вищої освіти ІМБГ НАН України поза 

межами України. 

Основними видами академічної мобільності є: 
- ступенева мобільність – навчання у вищому навчальному закладі, 

відмінному від постійного місця навчання здобувача, з метою здобуття 

ступеня вищої освіти, який підтверджується документом про здобуття 

ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів 
одночасно; 

- кредитна мобільність – навчання у вищому навчальному закладі, 

відмінному від постійного місця навчання здобувача, з метою отримання 
кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття 

кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що 

будуть визнані в ІМБГ НАН України. Термін навчання за програмами 
кредитної мобільності у своїй сукупності не повинен перевищувати один 

академічний рік за весь період навчання здобувача в аспірантурі ІМБГ НАН 

України. При цьому загальний період навчання для таких здобувачів за 
програмами кредитної мобільності залишається незмінним. 

10. Програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти в 

ІМБГ НАНУ передбачають: 

- навчання у наукових установах/ЗВО – партнерах України та 

зарубіжжя без отримання другого документа про вищу освіту з метою 
вивчення окремих навчальних дисциплін, проходження навчальної і 

виробничої практик, підвищення рівня володіння іноземними мовами та 

проведення наукових досліджень; визнання результатів навчання, 

отриманих у вітчизняних ЗВО чи наукових установах, відбувається на 
основі виданої академічної довідки, де зазначений перелік дисциплін, 

прослуханих здобувачем, з вказаною кількістю кредитів ЄКТС з кожної 
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дисципліни та кількістю балів, отриманих здобувачами на іспитах. 
Академічні довідки, отримані здобувачами в інших вітчизняних ЗВО чи 

наукових установах розглядає предметна комісія ІМБГ НАНУ та приймає 

рішення про їх зарахування. 

- навчання за узгодженим із зарубіжною науковою установою/ЗВО – 
партнером планом, з метою отримання за результатами державної атестації 

документів про вищу освіту ІМБГ НАН України та зарубіжного ЗВО –

партнера; 
- спільне навчання студентів, спільне керівництво підготовкою та 

захистом кваліфікаційних робіт, проведення спільних науково-дослідних 

робіт на основі двосторонніх угод. 

11. Умови навчання і перебування учасників академічної 

мобільності та інші питання визначаються двосторонніми або 
багатосторонніми угодами між ІМБГ НАН України та науковими 

установами/ЗВО – партнерами. 

12. За здобувачами вищої освіти на період навчання/стажування в 

іншій науковій установі/ЗВО – партнері на території України чи поза її 
межами зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну 

мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із діючим 

законодавством України протягом навчання чи стажування в іншому 

вищому навчальному закладі/ науковій установі. 
12.1. Фінансові умови участі у програмі академічної мобільності: 

- науковий/науково-педагогічний працівник ІМБГ НАН України не 

отримує кошти на відрядження, якщо він має повне фінансування участі у 
програмі академічної мобільності; 

- оплата праці наукового/науково-педагогічного працівника 

відповідно до законодавства за основним місцем роботи зберігається на 

строк до двох місяців; при цьому за працівниками зберігається основне 
місце роботи в ІМБГ НАН України до двох років; 

- виплата стипендії здобувачам, які реалізують право на академічну 

мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за 
державним замовленням за денною формою навчання в ІМБГ НАН України 

здійснюється у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не 

перевищує одного семестру; 

13. Особи, що уклали договори про навчання чи 

практику/стажування за програмою академічної мобільності, не 
відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права 

на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. 

14. Визнання результатів навчання в рамках співпраці з науковими 

установами/ЗВО – партнерами здійснюється з використанням європейської 
системи трансферу та накопичення кредитів ЄКТС. 

15. Перезарахування результатів навчальних дисциплін, вивчених у 
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вищому навчальному закладі-партнері, проходження навчальної, науково-
педагогічної і виробничої практик, проведення наукових досліджень 

здійснюється в ІМБГ НАН України на підставі наданої здобувачем 

академічної довідки, завіреної в установленому порядку у науковій 

установі/ЗВО – партнера, із зазначеними результатами вивчення 
відповідних дисциплін та проходження практик, а також кількістю кредитів 

та інформацією про систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів. 

Наукові досягнення здобувачів виносяться у вигляді звіту на розгляд 
Вченої ради ІМБГ НАН України. 

16. Державна атестація здобувачів, які навчаються за узгодженою 

програмою академічної мобільності, здійснюється у порядку, 

встановленому в ІМБГ НАН України та у науковій установі/ЗВО – 
партнера. 

17. Права та обов’язки учасників програм академічної мобільності 

регулюються відповідними угодами між ІМБГ НАН України та науковими 

установами/ЗВО – партнерами. 
18.  ЗВО – партнери зобов’язані після завершення навчання видати 

здобувачу академічну довідку з переліком та результатами вивчення 

навчальних дисциплін, проходження навчальної, педагогічної і виробничої 
практик, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про систему оцінювання 

навчальних досягнень, або видати документ про вищу освіту з додатком 

встановленого у ЗВО – партнері зразка. 


