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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про порядок реалізації права на внутрішню академічну 

мобільність (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 «Про затвердження Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність» та інших нормативно-

правових документів із питань Фахової передвищої освіти. 

1.2 Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, 

загальнодержавній нормативній базі та внутрішній системі забезпечення якості 

фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі 

«Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (далі – Фаховий коледж) і є 

складовою останньої.  

1.3 Положення регламентує діяльність Фахового коледжу щодо 

організації внутрішньої академічної мобільності для здобувачів вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та фахової передвищої 

освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (далі – 

Здобувачі освіти) на території України. 

1.4 Право на внутрішню академічну мобільність може бути реалізоване на 

підставі договорів про співробітництво  між Фаховим коледжем та закладами 

фахової передвищої освіти України або їх основними структурними підрозділами, 

а також може бути реалізовано Здобувачами освіти з власної ініціативи, на основі 

індивідуальних запрошень та інших механізмів, зокрема ініційованих 

здобувачами освіти або приймаючою стороною. 

1.5 Перелік вимог та документів, необхідних для підтвердження участі в 

програмі внутрішньої академічної мобільності, процедура і строк їх подання; 

етапи, фінансові умови, види та форми внутрішньої академічної мобільності, 

тривалість і зміст навчання та стажування; умови визнання результатів навчання 

визначаються за домовленістю між учасниками внутрішньої академічної 

мобільності шляхом укладання відповідного договору про навчання студента за 

програмою академічної мобільності. 

1.6 За Здобувачами освіти на період навчання у Фаховому коледжі 

зберігаються відповідно до укладеного договору про внутрішню академічну 

мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством.  

1.7 Укладання відповідних договорів про співробітництво між Фаховим 

коледжем та закладами освіти, які знаходяться на території проведення активних 



ПКНГ                                   
Національного університету 

імені Юрія Кондратюка 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВНУТРІШНЮ 
АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 

 

4 
 

бойових дій, в умовах воєнного стану може здійснюватись шляхом їх підписання 

з використанням КЕП, шляхом обміну листами, шляхом підтвердження 

зобов’язань після відновлення їх діяльності тощо. 

1.8 Реалізація внутрішньої академічної мобільності з ініціативи Здобувача 

освіти, або на основі індивідуальних запрошень, ініційованих Фаховим коледжем 

здійснюється шляхом подання Здобувачем заяви (Додаток А) та укладання 

відповідного договору між Здобувачем освіти та Фаховим коледжем (Додаток Б). 

1.9 У цьому Положенні терміни використовуються в наступному 

значенні: 

− внутрішня академічна мобільність - академічна мобільність, право на 

яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у закладах освіти 

(наукових установах) - партнерах в межах України; 

− дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес 

здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому 

середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

− освітня програма  єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів 

вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), 

спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання; 

− формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми 

програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей 

знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та 

здобуття кваліфікацій, що визнаються державою;  

− неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій;  

− інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям;  

− результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньою 

програмою (у т. ч. у неформальній / інформальній освіті), які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

2.1. Здобувачі освіти в межах програм внутрішньої академічної 

мобільності, зараховуються до Фахового коледжу, як такі, що тимчасово 

допущені до освітнього процесу і  мають права та обов’язки здобувачів освіти 

Фахового коледжу. 

2.2. Формами академічної мобільності для Здобувачів освіти є: 

навчання; практика. 

2.3. Здобувачі освіти, що уклали договори про навчання за 

програмою внутрішньої академічної мобільності з іншим закладом фахової 

передвищої освіти, не відраховуються із складу здобувачів освіти Фахового 

коледжу на період реалізації права на внутрішню академічну мобільність та 

обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

2.4. Облік Здобувачів освіти, які реалізують право на внутрішню 

академічну мобільність на підставі  укладених договорів про співробітництво між 

Фаховим коледжем та закладами освіти, які знаходяться на території проведення 

активних бойових дій, в умовах воєнного стану, або  з ініціативи Здобувачів 

освіти, або на основі індивідуальних запрошень, ініційованих Фаховим коледжем, 

здійснюється у внутрішній документації Фахового коледжу. 

2.5. Здобувачі освіти, які реалізують право на внутрішню академічну 

мобільність крім вивчення у Фаховому коледжі обов’язкових навчальних 

дисциплін, мають право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін, 

в установленому порядку.  

2.6. За можливості, освітні та навчальні програми узгоджуються 

учасниками освітнього процесу до початку реалізації програми внутрішньої 

академічної мобільності з метою визначення можливості або неможливості 

виконання програми навчання у Фаховому коледжі. 

2.7. Порівняння обсягу навчального навантаження в межах програм 

внутрішньої академічної мобільності ґрунтується на зіставленні з обсягом 

навантаження за індивідуальним планом у базовому закладі освіти. 

2.8. Навчання за Програмою внутрішньої академічної мобільності 

здійснюється у різних формах (очна, заочна, дистанційна, мережева ) або в  їх 

поєднанні відповідно до галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів освіти. 

2.9. Для кожної з програм внутрішньої академічної мобільності 

наказом директора з числа педагогічних працівників Фахового коледжу 

призначаються координатори.  
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2.10. Координатори програм внутрішньої академічної мобільності 

виконують функції, необхідні для їх реалізації, зокрема, ведуть академічне 

консультування і моніторинг навчальної діяльності Здобувачів, які беруть участь 

у програмах внутрішньої академічної мобільності; надають рекомендації щодо 

формування їхніх індивідуальних навчальних планів, погоджують і контролюють 

їх виконання. 

2.11. Здобувачу можуть бути перезараховані освітні компоненти, 

прямих аналогів яких не існує в навчальному плані відповідної освітньо-

професійної програми у Фаховому коледжі, але які відповідають освітньо-

професійній програмі. 

2.12. За рішенням відповідної циклової комісії і координатора 

програми внутрішньої академічної мобільності навчальна дисципліна/предмет  з 

меншою кількістю кредитів ЄКТС/ годин у базовому закладі освіти ніж у 

Фаховому коледжі або декілька навчальних дисциплін/предметів можуть бути 

перезараховані як одна дисципліна,  якщо зміст цієї дисципліни/предмета та/або 

результати, отримані компетенції відповідають вимогам відповідного освітнього 

компонента. 

2.13. Визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної 

та/або інформальної освіти  за Програмою академічної мобільності здійснюється 

відповідно до чинного законодавства.   

ІІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Дане Положення розглядається і схвалюється Педагогічною радою 

Фахового коледжу та затверджується директором Фахового коледжу. 

3.2. Положення набуває чинності з наступного дня після введення його в 

дію наказом директора Фахового коледжу, якщо інше не передбачається тим же 

наказом. 

3.3. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

ухвалюються Педагогічною радою Фахового коледжу та затверджуються 

директором Фахового коледжу. У тому ж порядку Положення скасовується. 

3.4. Фаховий коледж  забезпечує публічний доступ до тексту Положення 

через власний офіційний сайт. 
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Додаток А 

 

 

Директору Відокремленого 

структурного підрозділу «Полтавський 

фаховий коледж нафти і газу 

Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» 

Любові ШУМСЬКІЙ 

здобувача  

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
          прізвище, ім’я, по батькові 

 

  

ЗАЯВА 

 

 Прошу дозволити пройти  навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності 

у _________ семестрі (денної/заочної) форми навчання, спеціальності 

__________________________________________________________________________________, 

освітньо-професійної програми ______________________________________________________ 

20___ /20_____ навчального року. 

Про себе повідомляю: 

Навчаюсь у ________________________________________________________________________ 

Спеціальність ______________________________________________________________________ 

освітньо-професійна програма ________________________________________________________ 

Рік вступу, курс  ___________________________________________________________________ 

Дата і місце народження _____________________________________________________________ 

Адреса місця проживання: індекс ______________, область ______________________________, 

район ______________________, місто/село ___________________, ________________________ 

вулиця ______________________, будинок ________, квартира ___________, 

мобільний телефон ______________________________________ 

електронна адреса _______________________________________ 

Із правилами внутрішнього розпорядку ознайомлений(на) та зобов'язуюсь їх виконувати. 

 

 

_____________         _________________ 
            (дата)           (підпис) 

 

_____________         _________________ 
 (підпис законного представника       (ПІБ законного представника) 

 для неповнолітніх здобувачів)            
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Додаток Б 

ДОГОВІР  

про навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності здобувача фахової передвищої 

(вищої) освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж 

нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

№_____                                         м. Полтава     «____»________ 20__ р. 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський фаховий коледж нафти і газу 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» в особі 

директора Шумської Любові Петрівни, що діє на підставі довіреності від 22.01.2021 року № 31-

10/122  (далі – Фаховий коледж), з однієї сторони, та здобувач освіти (далі  Здобувач)  

                      , 
(прізвище, ім’я, по батькові)  

та/або законний представник*                   , 
                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

який (Здобувач) навчається у           

               
(назва закладу освіти) 

на     формі навчання за кошти         

за спеціальністю       ,         освітньо-професійною програмою  

           рік вступу   , з іншої сторони, що 

надалі разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Фаховий коледж забезпечує участь Здобувача в програмі внутрішньої академічної 

мобільності (далі – Програма), яка організовується та проводиться на базі Фахового коледжу на 

підставі заяви Здобувача, а Здобувач – виконання вимог цієї програми в порядку та на умовах, 

визначених цим Договором.  

1.2 Фаховий коледж сприяє в реалізації Програми шляхом координації та консультування 

Здобувача і надання доступу до освітніх ресурсів Фахового коледжу, оцінювання здобутих 

компетентностей.   

1.3 У разі успішного проходження Програми Фаховий коледж зобов’язується видати 

академічну довідку про виконання Програми. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ 

2.1 Формою академічної мобільності за цим Договором є                . 

2.2 Темою та змістом Програми є           

              

               
(зазначається тема та завдання, що ставляться перед здобувачем фахової передвищої (вищої) освіти в рамках програми) 

2.3 Керівник Програми                        
 (посада, прізвище, ім’я по батькові) 

2.4 Інформація про освітні компоненти визначається освітньою програмою  

                       . 

(назва освітньої програми) 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 

 3.1 Фаховий коледж зобов’язаний: 

3.1.1 Забезпечити консультативну допомогу Здобувачу; 

3.1.2 Вчасно реагувати на листи та звернення Здобувача, що пов’язані з виконанням умов цього 

Договору, зокрема щодо оформлення документів за Програмою; 
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3.1.3 Визначити здобуті результати навчання за Програмою в знаннях, уміннях, 

компетентностях тощо; 

 3.2 Фаховий коледж має право: 

3.2.1 Встановлювати форми організації освітнього процесу та види навчальних занять; 

3.2.2 Вимагати від Здобувача надання інформації про перебіг реалізації Програми; 

3.2.3 Надавати Здобувачу додаткові освітні послуги та інші послуги відповідно до 

законодавства на підставі окремих договорів. 

3.2.4 На інші права, передбачені чинним законодавством України. 

 3.3 Здобувач зобов’язаний: 

3.3.1 Ознайомитись з Програмою до початку її реалізації; 

3.3.2 Дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку та кодексу академічної доброчесності Фахового коледжу; 

3.3.3 Виконувати вимоги Програми, індивідуальний навчальний план та досягати визначених 

Програмою результатів навчання; 

3.3.4 Виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

3.3.5 Дбайливо ставитися до майна Фахового коледжу; 

3.3.6 У разі зміни персональних даних інформувати про це Фаховий коледж. 

 3.4 Здобувач має право: 

3.4.1 На доступ до освітніх ресурсів Фахового коледжу; 

3.4.2 На визнання здобутих під час реалізації Програми компетентностей на підставі 

визначених цим Договором документів; 

3.4.3 На збереження місця навчання протягом терміну реалізації Програми, визначеного 

Договором. 

4. ФІНАНСОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

4.1 Цей договір не передбачає фінансових зобов’язань сторін.   

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1 У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених договором, 

сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. 

5.2 Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за договором, якщо 

порушення стали наслідком непереборних обставин. При цьому строк дії договору може бути 

продовжено на час дії таких обставин та їх наслідків. 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1 У випадку виникнення спірних питань або розбіжностей з приводу цього Договору між 

Сторонами вони вирішуються шляхом переговорів та консультацій. 

6.2 У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються в судовому порядку 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ТА 

ІНШІ УМОВИ  

7.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом усього 

періоду дії Програми. 

7.2 Зміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання додатків, які є його 

невід’ємною частиною. 

7.3 Договір припиняється (розривається): 

7.3.1  У разі завершення виконанням сторонами своїх зобов’язань; 

7.3.2 За згодою сторін; 

7.3.3 У разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям 

нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і незгоди будь-якої із 
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сторін внести зміни до договору; 

7.3.4 У разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник; 

7.3.5 За рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін умов договору. 

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

9.1 Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін виключно в 

письмовій формі шляхом укладання додаткових угод. 

9.2 У випадках та з питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються локальними 

нормативними актами Фахового коледжу та чинним законодавством України. 

9.3 Договір складено в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну 

силу для кожної із Сторін за повного розуміння його положень. 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Здобувач Фаховий коледж 
_______________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
_______________________________________ 

(адреса для листування) 
_______________________________________ 

(серія, номер паспорту) 
_______________________________________ 

(ким і коли виданий) 
_______________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків  

______________________________________ 
(телефон) 

Відокремлений структурний підрозділ 
«Полтавський фаховий коледж нафти і газу 
Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка», 
36021 м. Полтава, вул. М. Грушевського, 2а,   
код  ЄДРПОУ 38324128 
тел. (0532) 638 - 148 
адреса електронної пошти pkng@ukr.net; 
 

Законний представник: 
 
______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові); 

_______________________________________ 
(адреса для листування) 

_______________________________________ 
(серія, номер паспорту) 

_______________________________________ 
(ким і коли виданий) 

_______________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків  
______________________________________ 

(телефон)  
 

 

Здобувач Фаховий коледж 
  

_________ 
(підпис) 

_______________ 
(ім’я, прізвище) 

_________ 
(підпис) 

Любов ШУМСЬКА 

 М.П. 

 
Законний представник  

  

_________ 
(підпис) 

_______________ 
(ім’я, прізвище) 

  

 

* Законний представник є стороною договору в разі, якщо здобувач є неповнолітньою особою, та в інших 

випадках, визначених законодавством. У разі якщо здобувач є повнолітньою особою, права та обов’язки законного 

представника є правами та обов’язками здобувача. 


