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1.         Загальнi положення

1.1.      Положення про порядок реалiзацi.і. права на акайемiчну мобiльнiсть здобувачiв ви-
що.і. освiти в Iнститутi радiофiзики та електронiки iм. О.Я.Усикова Нацiонально.і. академi.і.
наук Укра.і.ни (далi -1нститут) розроблено вiдповiдно до: Закону Укра.і.ни «Про вищу освi-
ту» № 1556-VII вiд о1.07.2014, Закону Укра.і.ни «Про правовий статус iноземцiв та осiб без
громадянства» (зi змiнами) № 1379-VНI вiд 19.05.2016 р.; «Положення про порядок реалi-
зацi.і.  права  на  академiчну  мобiльнiсть»,  затвердженого  постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв
Укра.і.ни вiд 12 серпня 2015 р. № 579 та Статуту 1нституту.
1.2.      Це Положення визнача€ порядок реалiзацi.і. права на академiчну мобiльнiсть здобу-
вачiв вищо.і. освiти освiтньо-наукового ступеня доктора фiлософi.і., наукового ступеня док-
тора наук, наукових працiвникiв 1нституту тощо та встановлю€ загальний порядок органi-
зацi.і. рiзних програм академiчно.і. мобiльностi здобувачiв вищо.і. освiти 1нституту на тери-
торi.і. Укра.і.ни i за .і-і. межами,
1.3.      Академiчна мобiльнiсть  передбача€  участь  здобувачiв  вищо.і. освiти  в  освiтньому
процесi  закладу вищо.і. освiти  (в  Укра.і.нi  або  за кордоном),  проведення  наукових дослi-
джень з можливiстю перезарахування в установленому порядку осво€них навчальних дис-
циплiн тощо.
1.4.      Право на академiчну мобiльнiсть здобувачiв вищо.і. освiти Iнституту реалiзу€ться на
пiдставi мiжнародних угод про спiвробiтництво в галузi освiти та науки, договорiв або
угод про спiвробiтництво мiж 1нститутом та iноземними або вiтчизняними закладами ви-
що.і. освiти, а також може бути реалiзоване здобувачами вищо.і. освiти з власно.і. iнiцiативи,
пiдтримано.і. адмiнiстрацiсю 1нституту на основi iндивiдуальних запрошень тощо.

2.         Види, цiлi та завдання академiчно.I. мобiльностi

2.1.       Основними видами академiчно.і. мобiльностi е:
~    внутрiшня академiчна мобiльнiсть, яка реалiзу€ться здобувачами вищо.і. освiти Н-

ституту в закладах вищо.і. освiти / наукових установах -партнерах у межах Укра.і`ни;
-    мiжнародна академiчна мобiльнiсть - реалiзу€ться здобувачами вищо.і. освiти 1нсти-

туту в закладах вищо.і. освiти / наукових установах -партнерах поза межами Укра.і.ни.
2.2.       Формами академiчно.і. мобiльностi для здобувачiв вищо.і. освiти освiтньо-наукового
ступеня доктора фiлософi.і` в Iнститутi, €:

-    наукове стажування;
-   участь у мiжнародних конференцiях, школах, семiнарах (у тому числi - за кордоном);
-    участь у спiльних мiжнародних або вiтчизняних науково-дослiдних проектах;
~    участь у виконаннi академiчно.і. програми у iншому закладi вищо.і. освiти або нау-

ковiй установi;
-   науковi дослiдження.

2.3.      Видами академiчно.і. мобiльностi за формами навчання  €:
~  сm);иснс6a лVIобiUbн;.сmb - навчання у закладi вищо.і. освiти, вiдмiнному вiд постiй-

ного мiсця навчання учасника освiтнього процесу, з метою здобуття сТупеня вищо.і.
освiти, що пiдтверджу€ться документами про вищу освiту або про здобуття ступеня
вищо.і. освiти вiд двох або бiльше закладiв вищо.і. освiти;

-  креdwm;Iи ,мобhьнj.сmь - навчання у закладi вищо.і. освiти, вiдмiнному вiд постiй-
ного мiсця навчання учасника освiтнього процесу, з метою здобуття кредитiв €в-
ропейсько.і.  кредитно.і.  трансферно-накопичувально.і.  системи  та/або   вiдповiдних
компетентностей, результатiв навчання  (бе3 здобуття  кредитiв  €КТС),  що  будуть
визнанi у закладi вищо.і. освiти постiйного мiсця навчання вiтчизняного чи iнозем-
ного учасника освiтнього процесу. При цьому загальний перiод навчання для таких
учасникiв за програмами кредитно.і. мобiльностi залиша€ться незмiнним.



2.4.      За мiсцем реалiзацi.і. права на академiчну мобiльнiсть вона подiля€ться на:
-    6н}77ирl.иftю акadсл4I.ч#); jиобiдь#j.сиь -академiчна мобiльнiсть, право на яку реал;.-

зусться учасниками освiтнього процесу у закладах вищо.і. освiти (наукових устано-
вах) -партнерах в межах Укра.і.ни;

-   jиI.жн#роd#}t &кadемz.чн}t jиобЛьіt!.сmь -академiчна мобiльнiсть, право на яку реалi-
зу€ться учасниками освiтнього процесу 1нституту у закладах вищо.і. освiти (науко-
вих установах) - партнерах поза межами Укра.і.ни.

2.5.      Академiчна мобiльнiсть спрямована на пiдвищення якостi вищо.і. освiти, ефектив-
ностi наукових дослiджень та залучення зарубiжного iнтелектуального потенцiалу до ро-
боти в Iнститутi, набуття досвiду впровадження iнших моделей створення та 11оширення
знань й поглиблення iнтеграцiйних процесiв з питань навчання i наукових дослiджень.
2.6.      Формами академiчно.і. мобiльностi для осiб, що здобувають наукову ступiнь докто-
ра наук, наукових працiвникiв та iнших учасникiв освiтнього процесу, с:-   участь у мiжнародних конференцiях за кордоном;

-   участь у спiльних мiжнародних або вiтчизняних науково-дослiдних проектах;
-    науковi стажування;
-    науковi достIiдження;
-    пiдвищення квалiфiкацi.і.;
-   iнше.

2.7.      Умови навчання i перебування учасникiв академiчно.і. мобiльностi та iншi питання
визначаються двостороннiми або багатостороннiми угодами мiж 1нститутом та закладами
вищо.і. освiти (партнерами) та/або договорами, що укладають вiтчизнянi учасники акаде-
мiчно.і. мобiльностi  (аспiранти,  докторанти,  науковi  працiвники  та iншi)  та 1нститут,  до
початку реалiзацi.і. академiчно.і. мобiльностi.

3.         Органiзацiйне забезпечення академiчно.і. мобiльностi

3.1.      Загальне  керiвництво  i3  забезпечення  академiчно.і.  мобiльностi  здiйсню€  дирекцiя
1нституту.

3.2.      до участi в програмах академiчно.і. мобiльностi допускаються аспiранти, докторан-
ти, науковi працiвники 1нституту. Вiдбiр здобувачiв вищо.і. освiти для участi в програмах
академiчно.і.  мобiльностi  здiйсню€ться  1нститутом  з  урахуванням  рейтингу  успiшностi,
участi у науковiй роботi та знання iноземно.і` мови.
3.3.      Перелiк необхiдних документiв для участi в програмi академiчно.і. мобiльностi здо-
бувачiв та процедура .і.х подання регламенту€ться угодами мiж 1нститутом та закладами-
партнерами та'або договорами, що укладають вiтчизнянi учасники академiчно.і. мобiльно-
стi (аспiранти, докторанти, науковi працiвники та iншi) та 1нститут.
3.4.      Етапи, тривалiсть та змiст програм визначаються договорами, що укладають вiтчи-
знянi  учасники  академiчно.і.  мобiльностi  (аспiранти,  докторанти,  науковi  працiвники  та
iншi) та 1нститут. для аспiрантiв та докторантiв - з узгодженням з iндивiдуальними навча-
льними  планами та графiками  освiтнього  процесу, якi  погодженi  науковим  керiвником
/консультантом докторанта, за його наявностi/  та затвердженi директором Шституту або
заступником директора iнституту з науково.і. роботи.
3.5.      Учасники  освiтнього  процесу  1нституту,  якi  €  здобувачами  вищо.і. освiти  в межах
програм  внутрiшньо.і.  мобiльностi,  зараховуються  до  закладiв  вищо.і.  освiти  (наукових
установ) ~ партнерiв в Укра.і.нi як такi, що тимчасово допущенi до  освiтнього процесу i
мають права та обов'язки здобувачiв вищо.і. освiти вiтчизняного закладу вищо.і. освiти (нау-
ково.і. установи).
3.6.      За здобувачами вищо.і. освiти 1нституту  на перiод реалiзацi.і. програми  академiчно.і.
мобiльностi  в iншому закладi вищо.і. освiти (науковiй установi) - партнерi як на територi.і.



Укра.і.ни, так i поза .і-і. межами, зберiгаються вiдповiдно до укладеного договору про академi-
чну мобiльнiсть мiсце навчання та право на отримання стипендi.і. згiдно i3 законодавством.
3.7.      Фiнансовi умови участi у програмi академiчно.і. мобiльностi аспiрантiв або доктора-
нтiв:  виплата стипендi.і. на перiод реалiзацi.і. програми академiчно.і. мобiльностi упродовж
навчання, стажування чи провадження науково.і. дiяльностi в iншому закладi вищо.і. освiти
(науковiй  установi) - партнерi  на територi.і. Укра.і.ни  чи  поза .і-і. межами  призупиня€ться,
якщо учасник отриму€ повне стипендiальне забезпечення або фiнансову пiдтримку з боку
приймаючоi. сторони.
3.8.      Науковi працiвники Iнституту можуть реалiзувати право на академiчну мобiльнiсть
для провадження професiйно.і. дiяльностi вiдповiдно до укладеного договору про участь у
програмi академiчно.і. мобiльностi.
3.9.      документальне супроводження та органiзацiйну пiдтримку реалiзацi.і. програм ака-
демiчно.і. мобiльностi здiйснюють аспiрантура 1нституту (для аспiрантiв та докторантiв) та
допомiжнi пiдроздiли 1нституту.
3.10.    Науковi працiвники 1нституту можуть реалiзувати право на академiчну мобiльнiсть
для провадження професiйно.і. дiяльностi вiдповiдно до укладено.і. Угоди про участь у про-
грамi академiчно.і. мобiльностi за погодженням i3 завiдувачем науково-дослiдного струк-
турного  пiдроздiлу,  рекомендацi€ю  Вчено.і.  ради  та  рiшення  директора  1нституту.  При
цьому за зазначеними працiвниками зберiга€ться основне мiсце роботи в Iнститутi до од-
ного року.
3.11.    Умови при.і.зду провiдних iноземних науковцiв та дiячiв освiти на запрошення 1н-
ституту та .і.х перебування в Укра.і.нi визначаються додатковими угодами, укладеними мiж
1нститутом та запрошеною особою.

4.         Права та обов'язки учасникiв, якi беруть участь у програмах академiчно.і. мо-
бiльностi

4.1.      Учасники маютьправо на:
-  продовження навчання або вивчення окремих навчальних дисциплiн, проведення

наукових дослiджень у закладах вищо.і` освiти (наукових установах) -партнерах;
-  безпечнi та нешкiдливi умови навчання;
-  користування навчальною, науковою, виробничою базою тощо закладу вищо.і. освi-

ти (науковb.і. установи), що прийма€;
-  участь у наукових конференцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах, представлен-

ня сво.і.х наукових робiт для публiкацiй;
~  зарахування результатiв навчання  (кредитiв) у ЗВО-партнерi,  або результатiв дос-

лiджень у встановленому порядку;
-  отримання  документа  про  результати  навчання  або  про  вiдповiдний  освiтньо-

професiйний  рiвень  встановленого  у  ЗВО-партнерi  зразка,  якщо  це  передбачене
програмою навчання.

4.2.      Учасники зобов'язанi:
-  сво€часно надати необхiднi документи для участi в програмi академiчно.і. мобiльностi;
~  не пiзнiше визначено.і. дати прибути до мiсця виконання програми академiчно.і. мо-

бiльностi;
-  дотримуватися пiд час виконання програми академiчно.і. мобiльностi законодавства

кра.і.ни перебування та правил внутрiшнього розпорядку, Статуту, iнших норматив-
но-правових документiв закладу - партнера;

-  успiшно виконати програму академiчно.і. мобiльностi за затвердженим iндивiдуаль-
ним планом та Угодою;

-  вчасно повернутися до  1нституту пiсля завершення програми академiчно.і. мобiль-
ностi та вiдзвiтувати про пiдсумки виконання програми або етапу програми.



4.3.      Обов'язки закладiв вищо.і. освiти -партнерiв щодо учасникiв програм академiчно.і.
мобiльностi  обумовлюються  у  вiдповiдних  угодах  мiж  1нститутом  та партнерами  щодо
програм академiчно.і. мобiльностi.

5.        Порядок звiтування та офоl"лення документiв за результатами програми
академiчно.і.мобiльностi

5.1.      По завершенню програми Учасник:
-   звiту€ про пiдсумки виконання програми /етапу виконання/ академiчно.і. мобiльностi на

засiданнi науково-квалiфiкацiйного семiнару з вiдповiдно.і. науково.і. тематики.
-    направля€ до  розгляду  Вчено.і. ради  iнституту  у  письмовiй  формi  звiт  про  пiдсумки

виконання  програми /етапу  виконання/ академiчно.і. мобiльностi  та рiшення /витяг з
протоколу/ засiдання науково-квалiфiкацiйного семiнару з вiдповiдно.і. науково.і. тема-
тики щодо пiдсумкiв вiзиту, завiзований керiвником та секретарем семiнару;

-    нада€ до аспiрантури 1нституту (для аспiрантiв та докторантiв) та вiддiлу кадрiв (для
наукових спiвробiтникiв) копiю документiв, що засвiдчують результати проходження
програми академiчно.і. мобiльностi.

Заступник Голови Вчено.і. ради
1РЕ iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни,
заступник директора з науково.і. роботи
д.ф.-м.н.

Вчений секретар Вчено.і. ради
1РЕ iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни,
учений секретар
к.ф.-м.н. iiiEEI
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I.€.Почанiна


