


І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про вищу освіту"

(Розділ ХІІ. Міжнародне співробітництво: статті 66, 67), Закону України "Про

освіту"  (Розділ  V.  Міжнародне  співробітництво:  стаття  64;  Розділ  VІ:

Міжнародні  договори:  стаття  65),  Закону України  "Про наукову  і  науково-

технічну  діяльність"  (Розділ  V:  стаття  44);  Розпоряджень та  наказів МОН,

Положення про  організацію  освітнього  процесу  в  Кіровоградському

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (п. 10.9.

Академічна  мобільність),  цього Положення  та  Положення  про  конкурсний

відбір студентів на навчання по обміну за двосторонніми Угодами.

1.2.  Положення  визначає  основні  принципи обміну  студентами  за  наявності

підписаних Угод між Кіровоградським державним педагогічним університетом

імені  Володимира Винниченка  (далі  Університет) з  партнерськими ВНЗ про

обмін та на підставі результатів конкурсного відбору студентів з дотриманням

принципів відкритості та об’єктивності.

1.3.  Мета  обміну  студентів  полягає  у  підвищенні  якості  навчання  в

партнерських  ВНЗ,  розвитку  міжнародної  співпраці,  вдосконаленні  та

розширенні фахової підготовки студентів та викладачів тощо.

1.4.  Список  навчальних  закладів  з  якими  відбувається  програма  обміну  на

підставі Угод оголошується на сайті Університету разом із оголошенням умов

конкурсу.

1.5.  Студенти, які навчатимуться за програмою обміну,  зобов’язані виконати

навчальні плани у партнерському ВНЗ і в Університеті.

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ПРОГРАМІ

НАВЧАННЯ ЗА ОБМІНОМ 

2.1. Для участі у програмі обмінів студент повинен подати необхідні документи

на  оголошений  конкурсний  відбір  (терміни  оголошення  Конкурсу  та  його

процедура  регулюються  Положенням  про  конкурсний  відбір  студентів  на

навчання  за  обміном  на  підставі  міжнародних  двосторонніх  Угод  про

співпрацю).



2.2. Студенти, які пройшли конкурсний відбір, повинні  звернутися до відділу

міжнародних  зв’язків  Університету з  метою  оформлення  відповідних

документів  на  навчання  за  обміном  та  отримання  інструктажу  щодо

перебування у партнерському ВНЗ.

2.3.  На  підставі  отриманих  запрошень  на  навчання  за  обміном  студенти

самостійно (у відповідні терміни) оформляють документи на отримання візи та

медичне страхування.

2.4.  На  підставі  запрошення  Університет видає  Наказ  про  направлення

студентів  на  навчання,  про  зарахування  результатів  навчання  студента  у

партнерському ВНЗ в  Університеті та збереження стипендії  (за її  наявності),

визначеної на підставі зарахування попередньої сесії.

2.5.  Питання  щодо  призначення  стипендії  студентам,  які  повернулися  в

Університет після  навчання  у  партнерському  ВНЗ,  вирішується  за  умови

успішного виконання навчального плану, передбаченого в університеті.

2.6. Студенти, які пройшли відбір у Конкурсі, можуть навчатися безкоштовно у

партнерському ВНЗ за програмою обміну не більше одного семестру поточного

навчального року та не менше 2 місяців за умови дострокового зарахування

навчальних планів деканами навчальних закладів-партнерів.

2.7. Студенти, які навчатимуться за програмою обміну, можуть забезпечуватися

гуртожитком  (якщо  передбачено  умовами  Угоди  приймаючого  навчального

закладу) або індивідуально оплачують проживання у гуртожитку (за наявності

такого),  витрати  на  транспорт  та  харчування,  а  також,  в  окремих  випадках,

передбачених Угодами, користування майстернями, лабораторіями і технічним

обладнанням.

2.8.  У  випадку  поважних  причин студент  має  право  перервати  навчання,

отримавши  попередньо  згоду  від  керівництва  приймаючого  навчального

закладу.

2.9. У двотижневий термін студент зобов’язаний разом з відділом міжнародних

зв’язків  приймаючої  сторони  за  підписом  керівника  і  декана  надіслати

затверджену  індивідуальну  навчальну  програму  з  зазначенням  кількості



предметів та кредитів ECTS.

2.10. Кількість кредитів ECTS не повинна бути меншою, ніж 30 для успішного

перезарахування результатів сесії в Університеті. 

2.11.  Після  завершення  навчання  у  ВНЗ  за  кордоном  студент  подає  до

Університету академічну довідку – (Transcript of Records) (оригінал – в деканат

відповідного  факультету  і  копію  у  відділ  міжнародних  зв’язків),  що

підтверджує  виконання  програми  навчання  у  закордонному  навчальному

закладі і містить інформацію про результати навчання. 

2.12.  Академічна  довідка  (Transcript  of  Records)  є  підставою  для

перезарахування деканатами факультетів результатів навчання в Університеті. 

2.13. У разі, якщо навчання у закордонному ВНЗ відбувалося під час семестру і

тривало не більше двох місяців,  студент проходить навчання та семестровий

контроль у терміни, передбачені графіком навчального процесу  Університету.

2.14. Академічна різниця, тобто предмети, які включені в навчальні програми

Університету,  проте  не  були  включені  у  навчальні  програми  партнерського

ВНЗ, повинна бути ліквідована студентом після його прибуття в Університет у

визначений  термін  здачі  сесії,  що  регулюються  Наказами,  рекомендаціями

МОН  України,  Постановами  Кабінету  Міністрів  України  на  підставі  заяви

студента за погодженням декана факультету та наказом ректора. 

2.15. Якщо термін навчання у закордонному навчальному закладі співпадає з

терміном проведення сесії (семестрового контролю) в Університеті, на підставі

заяви студента за погодженням декана факультету, наказом ректора може бути

затверджений  індивідуальний  графік  складання  екзаменів,  заліків,  захисту

курсових робіт тощо. 

2.16. Студент, який не виконав навчальну програму у партнерському ВНЗ, на

підставі рішення ректора та за поданням декана відповідного факультету, буде

відрахований з числа студентів Університету. 

2.17.  Студент,  який  не  повернувся  до  Університету у  зазначений  у  наказі

термін, на підставі  рішення  ректора та за поданням  декана факультету,  буде

відрахований з числа студентів.



2.18.  Студент,  який  після  повернення  з  навчання  за  обміном  не  виконав

навчальний  план  Університету за  індивідуальним  графіком  складання

екзаменів, заліків, захисту курсових робіт тощо, на підставі  наказу ректора за

поданням декана факультету буде відрахований з числа студентів. 

ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1.  Університет  залишає  за  собою  право  на  внесення  змін  до  дії  цього

Положення,  керуючись  Наказами,  Розпорядженнями,  Рекомендаціями  МОН

України та Кабінету Міністрів України.

3.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються в тому ж порядку, що

й саме Положення.

Начальник відділу міжнародних зв’язків 

Погоджено: 

Проректор з наукової роботи 

Проректор з науково-педагогічної роботи

Юрисконсульт 




