
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 25 червня 2020 року 

 

Про затвердження нової редакції  

Положення про академічну мобільність  

здобувачів вищої освіти Херсонського  

державного університету 

 

Заслухавши інформацію проректорки з міжнародних зв’язків, науково-

педагогічної роботи та комунікаційних технологій Лаврикової О.В. про те 

що, до Положення про академічну мобільність студентів Херсонського 

державного університету затвердженого наказом ректора ХДУ від 29 жовтня 

2015 року № 628-Д внесено зміни: 

1. Змінено назву Положення у такій редакції «Положення про 

академічну мобільність здобувачів вищої освіти Херсонського державного 

університету». 

2. До Розділу 1. Загальні положення внесено додаткове найменування 

Херсонського державного університету – Університет. 

3. По тексту положення вищий навчальний заклад змінено на заклад 

вищої освіти (далі - ЗВО). 

4. В положенні по тексту під здобувачами вищої освіти розуміються 

такі учасники академічної мобільності як студенти, аспіранти, докторанти. 

5. Внесено додаткові пункти 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 до Розділу 4. 

Організаційне забезпечення академічної мобільності. Внесені пункти 

регламентують умови збільшення нормативного терміну навчання за 

спеціальністю для студентів, аспірантів та докторантів; порядок здійснення 

конкурсного відбору у випадку реалізації угоди тільки між однопрофільними 

факультетами чи підрозділами ЗВО-партнерів; умови встановлення 

індивідуального графіку навчання студентові чи аспірантові, докторантові; 

критерії конкурсного відбору майбутніх учасників академічної мобільності; 

необхідний перелік документів для претендента, що переміг у конкурсному 

відборі в програмі академічної мобільності; можливість вибору додаткової 

навчальної дисципліни, крім обов’язкових; документи які відображають 

навчальні здобутки студентів, аспірантів та докторантів і є підставою для 

академічного визнання результатів навчання за кордоном; умови 

встановлення індивідуального навчального графіку для ліквідації академічної 

різниці; порядок фінансової підтримки та виплату стипендії здобувачам 

вищої освіти. 

6. Додано пункт 3 до Розділу 5. Визнання та перезарахування 

результатів навчання у закладі вищої освіти – партнері. Даний пункт 

регламентує порядок перезарахування обов’язкових дисциплін та дисциплін 

вільного вибору здобувача вищої освіти. 

7. 5.1 Перезарахування освітніх компонент/навчальних дисциплін для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти проводиться у 

такій спосіб: 



1) подавання на ім’я першого проректора заяви про перезарахування 

освітніх компонент/навчальних дисциплін з візою гаранта освітньо-наукової 

програми та академічної довідки (іншого документу, що підтверджує 

опанування курсу, його обсяг, отриманий результат); 

2) створення комісії з перезарахування освітніх компонент/навчальних 

дисциплін (не менше трьох осіб, у тому числі гарант освітньої програми та 

члени групи забезпечення) відповідно до розпорядження першого 

проректору, визначення освітніх компонент/навчальних дисциплін, що 

можуть бути перезараховані та протокольне оформлення рішення комісії. 

3) перезарахуваннґя кредитів ECTS, здобутих аспірантами в інших 

закладах здійснюється вченою радою ХДУ/вченою радою відповідного 

факультету  

4) на підставі рішення комісії та ухвали вченої ради 

університету/факультету видається наказ ректора щодо перезарахування 

відповідних освітніх компонент/навчальних дисциплін.  

8. 6.1. Для докторів філософіїї - 25% обсягу освітньо-наукової 

програми. 

9. Внесено пункти 2,3,4 до Розділу 7. Звітування та оформлення 

документів за результатами вивчення навчання за програмою академічної 

мобільності. Пункти регламентують форму, порядок та перелік типової 

звітної документації. 

10. До загального тексту положення внесено додатковий Розділ 8. 

Прикінцеві положення. Розділ містить інформацію про порядок набуття 

чинності положення, внесення змін та доповнень до тексту. 

 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про академічну мобільність здобувачів 

вищої освіти Херсонського державного університету у новій редакції. 

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про академічну 

мобільність студентів Херсонського державного університету, затверджене 

наказом від 29 жовтня 2015 року № 628-Д та зміни до нього 

3. Протягом п’яти робочих днів увести в дію рішення вченої ради 

наказом ректора. 

 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  
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