


2. Учасники, види та форми академічної мобільності 

2.1. Учасниками академічної мобільності є: 
– Одеський державний екологічний університет; 
– студенти та аспіранти ОДЕКУ; 
– навчальні заклади і наукові установи України та поза її межами, що бе-

руть участь у програмах академічної мобільності. 

2.2. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяєть-
ся на: 

– внутрішню академічну мобільність – академічну мобільність, право на 
яку реалізується студентом та аспірантом ОДЕКУ у закладах-партнерах в ме-
жах України; 

– міжнародну академічну мобільність – академічну мобільність, право на 
яку реалізується студентом та аспірантом ОДЕКУ у закладах-партнерах поза 
межами України. 

2.3. Основними видами академічної мобільності є: 
– ступенева мобільність – навчання у вищому навчальному закладі-парт-

нері з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом 
(документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох 
або більше вищих навчальних закладів; 

– кредитна мобільність – навчання у вищому навчальному закладі-парт-
нері, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичу-
вальної системи та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без 
здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної систе-
ми), що будуть визнані в ОДЕКУ. При цьому загальний період навчання для та-
ких студентів та аспірантів ОДЕКУ за програмами кредитної мобільності зали-
шається незмінним. 

2.4. Навчання студентів та аспірантів ОДЕКУ за узгодженими між закла-
дами-партнерами освітніми програмами, що включають програми академічної 
мобільності, може передбачати отримання випускниками документа про вищу 
освіту закладу-партнера, а також спільних або подвійних документів про вищу 
освіту. 

2.5. Формами академічної мобільності для студентів та аспірантів ОДЕКУ 
у закладах-партнерах України та поза її межами є: 

– навчання за програмами академічної мобільності; 
– мовне стажування; 
– наукове стажування. 

2.6. Організація наукового стажування аспірантів за кордоном здійсню-
ється згідно з Положенням про стажування аспірантів, докторантів, наукових і 
науково-педагогічних працівників ОДЕКУ у провідних вищих навчальних за-
кладах та наукових установах за кордоном. 
 
 
 



3. Процедура академічної мобільності 

3.1. Студенти та аспіранти ОДЕКУ, які є здобувачами вищої освіти в ме-
жах програм внутрішньої мобільності, зараховуються до закладів-партнерів в 
Україні як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу, і мають права та 
обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені чинним законодавством України. 

3.2. За домовленістю між ОДЕКУ та закладами-партнерами: 
– здійснюється відбір студентів та аспірантів ОДЕКУ для участі в про-

грамах академічної мобільності; 
– регламентуються перелік вимог та документів, необхідних для підтвер-

дження участі в програмі академічної мобільності, процедура і строк їх подан-
ня; 

– визначаються етапи, фінансові умови, види та форми академічної мобі-
льності, тривалість і зміст навчання у закладах-партнерах; 

3.3. За студентами та аспірантами ОДЕКУ на період навчання в закладі-
партнері на території України чи поза її межами зберігаються відповідно до ук-
ладеного договору про навчання (стажування) за програмою академічної мобі-
льності місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством протягом 
навчання в закладі-партнері на території України чи поза її межами, якщо сти-
пендія не передбачена умовами академічної мобільності. 

3.4. Особи, що уклали договори про навчання за програмою академічної 
мобільності, не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період ре-
алізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти. 

3.5. Здобувач вищої освіти, крім вивчення у закладі-партнері обов’язко-
вих навчальних дисциплін, за погодженням з деканатом відповідного факульте-
ту (інституту) ОДЕКУ має право самостійного вибору додаткових навчальних 
дисциплін. 

3.6. Визнання результатів навчання студентів та аспірантів ОДЕКУ у за-
кладах-партнерах здійснюється за процедурою, визначеною у Тимчасовому по-
ложенні про індивідуальний навчальний план студента в ОДЕКУ або Положен-
ні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук в ОДЕКУ. 

Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої 
освіти в межах програми академічної мобільності повинне ґрунтуватися на зіс-
тавленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у 
закладі-партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою 
ОДЕКУ. 

Якщо студент ОДЕКУ під час перебування у закладі-партнері, на базі 
якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму нав-
чання, то після повернення до ОДЕКУ йому може бути запропоновано індиві-
дуальний графік ліквідації академічної заборгованості або повторний курс нав-
чання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб. Ліквідація академічної 
заборгованості аспірантів здійснюється згідно з Положенням про підготовку 



здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ОДЕКУ. 
 

4. Договір про навчання за програмою академічної мобільності 

4.1. Договір про навчання (стажування) за програмою академічної мобі-
льності (Додаток А) може укладатися між ОДЕКУ та студентом або аспірантом 
ОДЕКУ (далі Учасник) і є інструментом забезпечення прав та дотримання 
обов’язків учасників академічної мобільності. 

4.2. Проект Договору створюється Учасниками за участю науково-педа-
гогічних працівників випускових кафедр або наукових керівників аспірантів. 
Договір має містити таку інформацію: 

– навчальний рік реалізації академічної мобільності; 
– період проведення академічної мобільності; 
– вид та форма академічної мобільності; 
– інформацію про Учасника, у тому числі рівень вищої освіти, що здобу-

вається, факультет (інститут), спеціальність, рік навчання; 
– інформацію про заклад-партнер; 
– інформацію про тему та/або зміст навчання (стажування); 
– інформацію про тип документу, який Учасник отримає після завершен-

ня програми академічної мобільності (диплом, сертифікат, академічна довідка, 
письмовий звіт про результати стажування та виконання завдання тощо); 

– фінансові умови участі у програмі академічної мобільності. 

4.3. Інформація про зміст навчання має містити: 
– назви кожного освітнього компонента освітньої програми закладу-

партнера та, за потреби, відповідного освітнього компонента освітньої програ-
ми, за якою навчається Учасник; 

– результати навчання та кількість кредитів ЄКТС, які будуть визнані в 
ОДЕКУ після участі в академічній мобільності. 

4.4. Інформація про зміст стажування має містити опис наукового дослі-
дження: 

– прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання керівників 
дослідження в ОДЕКУ та у закладі-партнері; 

– індивідуальний план стажування, узгоджений з керівниками досліджен-
ня, з інформацією про мету, завдання, обґрунтуванням доцільності та строку 
стажування, програму або види запланованої наукової роботи, очікувані ре-
зультати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або 
впровадження їх результатів. 



Додаток А 
Цей Додаток містить зразок Договору про участь у програмі академічної 

мобільності, в який у місцях, виділених курсивом, має бути внесена актуальна 
інформація або вибране потрібне, в тому числі відповідно до типу договору – 
про навчання або про стажування. Також, відповідно до типу договору має бути 
вибраний один з варіантів п. 1.7. 
 

ДОГОВІР 
про навчання (стажування) за програмою академічної мобільності 

здобувача вищої освіти Одеського державного екологічного університету 
 
м. Одеса «____» ___________ 20__ року 

 
Одеський державний екологічний університет (далі ОДЕКУ) в особі рек-

тора Степаненко Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту закладу, з 
одного боку, та здобувач вищої освіти (Петренко Іван Васильович) (далі Учас-
ник), який бере участь у програмі академічної мобільності у (2020-21 навчаль-
ному році), з іншого боку (далі разом поіменовані – сторони), уклали цей дого-
вір про таке: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОДЕКУ забезпечує організацію участі Учасника у програмі академіч-
ної мобільності, а Учасник – виконання вимог цієї програми у порядку та на 
умовах цього Договору. 

1.2. Строк участі у програмі академічної мобільності: з 1 січня 2021 року 
по 31 березня 2021 року. 

1.3. Вид та форма академічної мобільності: (згідно з п. 2.3 і п. 2.5 Поло-
ження). 

1.4. Програма академічної мобільності: (інформація про програму, про-
ект, грант, договір тощо). 

1.5. Персональні дані учасника академічної мобільності: (Петренко Іван 
Васильович, бакалаврський рівень вищої освіти, природоохоронний факультет, 
спеціальність 101 екологія, 3-й рік навчання). 

1.6. Заклад-партнер: (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, адреса). 

1.7. Інформація про навчання: 
Освітні компоненти закладу-партнера Освітні компоненти ОДЕКУ 

Результати навчання (кількість кредитів ЄКТС) 
Назва дисципліни 1 Назва дисципліни 1 
Результат навчання 1 (4 кредити ЄКТС) 
Назва дисципліни 2 Назва дисципліни 2 
Результат навчання 2 (8 кредитів ЄКТС) 



1.7. Інформація про стажування: 
1.7.1. Тема стажування: (назва теми). 
1.7.2. Керівник дослідження в ОДЕКУ: (Василенко Іван Петрович, д-р ге-

огр. наук, професор). 
1.7.3. Керівник дослідження у закладі-партнері: (Іваненко Петро Васи-

льович, д-р геогр. наук, професор). 
1.7.4. Індивідуальний план стажування, узгоджений з керівниками дослі-

дження. (надається інформація згідно з п. 4.4 Положення). 

1.8. Документ, який Учасник отримає після успішного завершення про-
грами академічної мобільності: (спільний диплом, диплом, сертифікат, акаде-
мічна довідка, письмовий звіт про результати стажування та виконання за-
вдання, затверджений в закладі-партнері, тощо). 

 
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. ОДЕКУ зобов’язаний: 
– забезпечити консультативну допомогу Учаснику від випускової кафед-

ри (наукового керівника) у визначенні переліку освітніх компонентів (у визна-
ченні етапів наукового дослідження); 

– визначити очікувані результати навчання (стажування) за програмою 
академічної мобільності; 

– на основі офіційного запрошення закладу-партнера надати допомогу 
Учаснику щодо оформлення документів для навчання (стажування) за програ-
мою академічної мобільності, визначеною у п. 1.4 цього Договору; 

– перед початком реалізації програми академічної мобільності ознайоми-
ти Учасника з її фінансовими умовами; 

– у раз невиконання у закладі-партнері програми навчання (стажування), 
визначеної у п. 1.7 цього Договору, запропонувати Учаснику після повернення 
до ОДЕКУ індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості згідно з 
чинними нормативними документами ОДЕКУ. 

2.2. Учасник зобов’язаний: 
– ознайомитися з освітньою програмою (науковою діяльністю) закладу-

партнера до початку реалізації програми академічної мобільності; 
– виконати програму навчання (стажування) у закладі-партнері, отри-

мати заплановані результати навчання в повному обсязі; 
– заздалегідь попередити випускову кафедру та деканат (наукового керів-

ника, відділ аспірантури і докторантури) про зміни в програмі навчання 
(стажування) закладу-партнера; 

– дотримуватися правил та внутрішнього розпорядку закладу-партнера; 
– протягом тижня після закінчення строку участі у програмі академічної 

мобільності надати до ОДЕКУ документи, видані закладом-партнером, які за-
свідчують виконання умов програми академічної мобільності. 

2.3. ОДЕКУ має право призупинити дію цього Договору за порушення 
умов цього Договору та в інших випадках, передбачених чинним законодавст-



вом України. 

2.4. Учасник має право: 
– у разі успішного виконання програми академічної мобільності на ви-

знання здобутих результатів навчання і кредитів ЄКТС (наукових здобутків) в 
ОДЕКУ на основі документів, наданих закладом-партнером; 

– на збереження місця навчання протягом строку реалізації програми ака-
демічної мобільності, визначеного в пункті 1.2 цього Договору. 

 
3. ФІНАНСОВІ УМОВИ 

3.1. Нарахування академічної стипендії Учаснику в ОДЕКУ на період 
академічної мобільності (не) здійснюється згідно з чинним законодавством Ук-
раїни, оскільки програмою академічної мобільності (стипендія або інший вид 
фінансової підтримки у грошовій формі, як визначено програмою академічної 
мобільності) Учаснику протягом всього строку навчання (стажування) перед-
бачена у розмірі 3000 гривень. 

3.2. Фінансування витрат, які пов’язані з участю у програмі академічної 
мобільності, як це визначено у Договорі на грант № 234, здійснюється за раху-
нок: 

3.2.1. Коштів закладу-партнера з оплатою витрат у розмірі: 
1) добові – (сума або умови), 
2) проїзд – (сума або умови), 
3) проживання – (сума або умови), 
4) інше – (сума або умови); 
3.2.2. Коштів ОДЕКУ з оплатою витрат (зі спеціального фонду ОДЕКУ 

тощо) у розмірі: 
1) добові – (сума або умови), 
2) проїзд – (сума або умови), 
3) проживання – (сума або умови), 
4) інше – (сума або умови). 

3.3. Інші фінансові умови (в тому числі, коли і як з Учаснику). 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

За невиконання чи неналежного виконання сторонами своїх обов’язків, 
визначених даним договором, сторони несуть відповідальність визначену зако-
нодавством України. 

 
5. СТРОК ДОГОВОРУ 

Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного 
виконання зобов’язань сторін, але не пізніше 30 квітня 2021 року. 

 
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Всі суперечності та розбіжності, які виникли під час виконання цього 



Договору, вирішуються на підставі взаємної згоди шляхом переговорів. 

6.2. У разі неможливості їх врегулювання шляхом узгодження, супереч-
ності, які виникли в процесі виконання цього Договору або пов’язані з ним, ви-
рішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України. 

 
7. ФОРС-МАЖОР (НЕПЕРЕДБАЧЕНІ УМОВИ АБО НЕПЕРЕБОРНА СИЛА) 

7.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, за яких сторона не може 
виконати повністю або частково свої обов’язки за цим Договором через непе-
редбачені умови або непереборну силу, строк виконання зобов’язань перено-
ситься на час, протягом якого будуть діяти такі обставини, але не більше ніж 
один місяць. До таких обставин належать: пожежі, стихійні лиха, блокади, 
страйки, ухвалення законів чи прийняття інших нормативно-правових актів, що 
перешкоджають виконанню умов цього Договору. 

7.2. Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, має протягом 
трьох днів від моменту виникнення таких обставин письмово повідомити про 
це іншу сторону, вказавши можливі терміни припинення дії таких обставин і 
виконання своїх зобов’язань за цим Договором. 

 
8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних при-
мірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони. 

8.2. У випадках, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються 
чинним законодавством України. 

8.3. У разі спільної згоди, сторони можуть змінювати окремі положення 
цього Договору через підписання додаткової угоди, яка стає невід’ємною час-
тиною цього Договору. 

 
9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Здобувач вищої освіти: 
Адреса проживання: 65016, м. Одеса, 
вул. Львівська, 15, 
телефон: 050 9999999 
електронна пошта: 123@gmail.com 
Паспортні дані: серія, номер, виданий 
ІПН: код 
IBAN UA 

Підписуючи цей договір, підтверджую, що 
уважно ознайомився з умовами договору та 
програми академічної мобільності 

                                         
(підпис) 

Петренко І. В. 

ОДЕКУ: 
м. Одеса, вул. Львівська 15 
код ЄДРПОУ 26134086 
IBAN UA 
 
 
 
 
 

 
Ректор: 

                                         
(підпис) 

Степаненко С.М. 
 




