
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Полтавська політехніка імені  

Юрія Кондратюка» 

 
 
 
 
 
УХВАЛЕНО 
Вченою радою університету 
01.07.2022 року протокол № 15 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка»  на академічну мобільність» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Національно університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» 
13.07.2022 № 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава 2022



 

1. Загальні положення 
1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.08.2015 р. № 579, Наказу МОН України від 16.10.2009 р. № 943 «Про 
запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-
трансферної системи», Довіднику користувача ЄКТС затвердженого 
європейською комісією від 9.02.2009 р., інших нормативно-правових актів з 
питань вищої освіти, а також Статуту Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка».  

Положення регламентує діяльність Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» щодо організації академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти і встановлює загальний порядок організації 
програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти на території України і за 
кордоном.  

1.2. Академічна мобільність передбачає участь здобувачів вищої освіти у 
навчальному процесі закладів вищої освіти (в Україні або за кордоном), 
проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових 
досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних 
навчальних дисциплін, практик.  

1.3. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти здійснюється на 
підставі укладення угод про співробітництво між Національним університетом 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та іноземним закладом вищої 
освіти, закладом вищої освіти України або групою закладів вищої освіти різних 
країн за узгодженими та затвердженими в установленому порядку 
індивідуальними навчальними планами здобувачів вищої освіти та програмами 
навчальних дисциплін, а також в рамках міжурядових угод про співробітництво в 
галузі освіти.  

Право здобувачів вищої освіти на академічну мобільність також може бути 
реалізоване з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», на основі 
індивідуальних запрошень та інших механізмів. 

1.4. Академічна мобільність здобувачів освіти (наукового ступеня), а також 
педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших працівників закладів освіти 
(наукових установ) поділяється на: 

1. за місцем її реалізації:  
- внутрішню, що передбачає навчання, виконання програми академічної 

мобільності українським учасником в іншому українському закладі освіти 
(науковій установі), відмінному від місця постійного навчання (роботи); 

- міжнародну, що передбачає навчання, виконання програми 
академічної мобільності українським учасником в іноземному закладі освіти або 
іноземного учасника - в українському закладі освіти (науковій установі); 

- за сферою діяльності - на освітню та наукову; 
- за способом реалізації: 
- очну, що передбачає фізичне переміщення учасника академічної 

мобільності до закладу-партнера; 
- дистанційну, що передбачає інтерактивну взаємодію учасника 

академічної мобільності, що забезпечується використанням відповідних 
інформаційно-комунікаційних технологій;  



- змішану, що передбачає очно-дистанційну участь учасника академічної 
мобільності. 

1.5. Освітня академічна мобільність за процедурою визнання результату 
програми академічної мобільності поділяється на: 

- кредитну, що передбачає навчання українського учасника в іноземному або 
українському (відмінному від постійного місця навчання) закладі-партнері або 
іноземного учасника в українському закладі-партнері з метою досягнення 
результатів навчання та/або відповідних компетентностей із/без здобуття кредитів 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредити 
ЄКТС), що будуть визнані в українському (для українського учасника) або 
іноземному (для іноземного учасника) закладі-партнері постійного місця 
навчання;  

- ступеневу, що передбачає навчання українського учасника в іноземному або 
українському закладі-партнері або іноземного учасника в українському закладі-
партнері за узгодженими між такими закладами освітніми (освітньо-
професійними) програмами з метою здобуття певного рівня освіти, що дає такій 
особі право на отримання документа про фахову передвищу або вищу освіту в 
установленому законодавством порядку. 

1.6. Формами академічної мобільності здобувачів вищої освіти, що 
здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора 
філософії в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка», є:  

 навчання за освітніми (освітньо-професійними) програмами кредитної або 
ступеневої академічної мобільності; 

 мовне стажування (удосконалення рівня практичного володіння іноземною 
мовою в певній професійній діяльності або галузі знань); 

 навчально-наукове стажування (діяльність, спрямована на набуття 
практичного досвіду на основі досліджень та формування нових професійних 
компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-
управлінській діяльності в межах певної спеціальності/галузі знань); 

 наукове стажування; 
 практика (отримання досвіду професійної діяльності в галузі майбутньої, 

наявної, суміжної спеціальності під керівництвом працівників закладу освіти 
(наукової установи) з метою формування фахових компетентностей та навичок у 
реальних, у тому числі виробничих, умовах для прийняття самостійних рішень у 
практичній діяльності, оволодіння методами, формами організації та засобами 
праці в певній професійній діяльності або галузі знань); 

1.7. Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають наукову 
ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників 
та інших учасників освітнього процесу в Національному університеті «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка», є: 

 участь у програмах кредитної академічної мобільності учасників 
академічної мобільності, які здобувають освітньо-науковий ступінь доктора 
філософії/доктора мистецтва; 

 участь у спільних освітніх та/або наукових проектах (діяльність у складі 
тимчасової проектної групи, утвореної на певний строк для реалізації мети та 
виконання завдань певного освітнього або наукового проекту за рахунок ґранту, 
наданого закладам-партнерам); 

 викладання; 
 стажування; 



 наукове дослідження; 
 наукове стажування; 
 мовне стажування; 
 підвищення кваліфікації; 

1.8. Умови навчання і перебування здобувачів вищої освіти -учасників 
академічної мобільності та інші питання визначаються двосторонніми або 
багатосторонніми угодами й програмами академічної мобільності між 
університетами-партнерами.  

2. Цілі та завдання академічної мобільності здобувачів вищої освіти 

2.1. Основними цілями академічної мобільності здобувачів вищої освіти 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є:  

 інтеграція України в Європейський простір вищої освіти та Європейський 
дослідницький простір; 

 обмін передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки; 
 модернізація системи освіти; 
 цифровізація навчання та управління; 
 підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень; 
 розвиток професійних навичок та особистісних якостей учасників 

академічної мобільності; 
 поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами у сферах освіти 

і науки; 
 підтримка соціальних, економічних, культурних взаємовідносин та 

зв’язків з іншими країнами; 
 підвищення конкурентоздатності випускників Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на українському 
та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;  

 збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо інших 
моделей створення та поширення знань; 

 залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного 
освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами 
вищої освіти – партнерами. 

2.2. Основними завданнями академічної мобільності Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є:  

 підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення 
досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування 
новітніми методами дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної 
роботи та впровадження її результатів;  

 набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та 
виробничих практик;  

 встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв'язків;  
 можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти двох 

документів про вищу освіту з додатками встановленого в університетах-партнерах 
зразка та інформацією про систему оцінювання в них навчальних здобутків 
здобувача вищої освіти;  

 підвищення рівня володіння іноземними мовами;  
 посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових 

досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також 
поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України;  



 підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних 
взаємовідносин та зв'язків з іншими країнами.  

3. Організаційне забезпечення академічної мобільності 
3.1. Загальне керівництво із забезпечення академічної мобільності здійснюється 
проректором з наукової та міжнародної роботи через відділ міжнародного 
співробітництва, департаменту організації навчального процесу, акредитації та 
ліцензування, інститути університету, деканати факультетів та випускові кафедри.  

3.2. До участі у програмах академічної мобільності допускаються здобувачі 
вищої освіти ступеня бакалавра та здобувачі вищої освіти ступеня магістра.  

3.3. Відбір здобувачів вищої освіти для участі в програмах академічної 
мобільності здійснюється конкурсною комісією Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  з урахуванням знання 
іноземної мови на достатньому рівні, рейтингу успішності та участі у науковій 
роботі (або в іншому порядку, визначеному угодами про співпрацю із 
університетами-партнерами).  

3.4. Персональний склад конкурсної комісії Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  затверджується ректором, 
головою конкурсної комісії призначається проректор з наукової та міжнародної 
роботи. 

3.5. У випадку, якщо здобувач вищої освіти Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» бере участь у міжнародній 
програмі академічної мобільності, конкурсний відбір здійснюється організацією, 
яка надає здобувачу вищої освіти грант, на умовах і за критеріями, визначеними в 
установчих документах конкурсу.  

    3.6. Для реалізації права на академічну мобільність український та 
іноземний заклад освіти (наукова установа) або інший український заклад освіти 
(наукова установа) укладають у письмовій або електронній формі договір між 
закладами-партнерами про виконання програми академічної мобільності (далі - 
партнерський договір). 

Укладення договору про співробітництво між закладами-партнерами, а також 
партнерського договору та договору академічної мобільності в умовах воєнного 
стану здійснюється в електронній формі з використанням кваліфікованого 
електронного підпису. У разі неможливості використання кваліфікованого 
електронного підпису здійснюється обмін листами про намір співробітництва, 
виконання програми академічної мобільності та підтвердження виконання 
зобов’язань після завершення або скасування воєнного стану. 

Особа, яку відібрано відповідно до вимог цього Порядку для участі у програмі 
академічної мобільності, укладає з українським закладом освіти (науковою 
установою) постійного місця навчання (роботи) договір академічної мобільності. 

Право на академічну мобільність також може бути реалізоване українськими 
учасниками освітнього процесу, а також працівниками закладу освіти (наукової 
установи) за власною ініціативою за умови позитивного рішення керівника 
закладу освіти (наукової установи), прийнятого на підставі подання та 
індивідуального запрошення від іноземного закладу освіти (наукової установи). 

Статус учасника академічної мобільності відповідно до цього Положення така 
особа набуває з моменту прийняття рішення керівника закладу освіти (наукової 
установи). З цього моменту на таку особу поширюються всі права та обов’язки 
українського учасника, визначені цим Положенням, а на заклад освіти (наукову 
установу) постійного місця навчання (роботи) та заклад освіти (наукову установу), 



що надав запрошення, - всі права та обов’язки, визначені цим Положенням для 
закладів-партнерів, крім фінансування витрат українського учасника. 

3.7. Навчання за індивідуальним навчальним планом може здійснюватися із 
застосуванням технологій дистанційного навчання.  

3.8. За здобувачами вищої освіти Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» на період навчання в іншому університеті-
партнері на території України чи поза її межами: 

 зберігають за собою місце навчання, право на призначення академічної 
та/або соціальної стипендії незалежно від наявності в партнерському договорі 
та/або договорі академічної мобільності положення щодо фінансової підтримки 
закладом-партнером у грошовій та/або безгрошовій формі та її обсягів; інше 
соціальне забезпечення відповідно до законодавства. Стипендіальне забезпечення 
під час та після завершення участі у програмі академічної мобільності 
здійснюється відповідно до законодавства; 

 мають право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін (крім 
вивчення в закладі-партнері обов’язкових навчальних дисциплін); 

 у частині освітньої та/або наукової академічної мобільності мають права і 
обов’язки здобувача освіти (наукового ступеня) закладу-партнера (крім 
фінансового (стипендіального та іншого соціального) забезпечення). 

Відомості про українського учасника освітньої академічної мобільності 
вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти українським 
закладом постійного місця навчання, а в разі участі українського учасника 
освітньої академічної мобільності у внутрішній освітній академічній мобільності - 
також закладом-партнером як про учасника, що тимчасово допущений до занять. 

У разі реалізації відповідно до законодавства українським учасником освітньої 
академічної мобільності права на академічну відпустку або перерву в навчанні до 
партнерського договору та договору про академічну мобільність за ініціативою 
українського закладу освіти (наукової установи) вносяться відповідні зміни. 

3.9. На період академічної мобільності українські учасники - педагогічні, 
науково-педагогічні, наукові та інші працівники зберігають на строк до: 

- двох років - посаду за основним місцем роботи (тривалість участі у 
програмі (програмах) академічної мобільності для учасників академічної 
мобільності, які здобувають освітньо-науковий ступінь доктора філософії/доктора 
мистецтва, науковий ступінь доктора наук або є педагогічними, науково-
педагогічними, науковими, іншими працівниками закладу освіти (наукової 
установи), не може перевищувати двох років поспіль); 

- шести місяців - оплату праці за основним місцем роботи в розмірі 
середньої заробітної плати відповідно до законодавства, якщо підтримка у 
грошовій формі протягом усього строку участі у програмі академічної мобільності 
у закладі-партнері не передбачена або передбачена в розмірі, що на дату 
укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір середнього 
прожиткового мінімуму в країні перебування. 

3.10. Іноземні учасники - здобувачі освіти (наукового ступеня) можуть бути 
зараховані до українського закладу-партнера на навчання за рахунок ґрантів або 
коштів фізичних (юридичних) осіб, у тому числі міжнародних організацій, або за 
рахунок власних надходжень українського закладу-партнера, або на умовах 
безоплатного навчання в разі взаємного обміну закладами-партнерами на 
безоплатній основі здобувачами освіти в разі, коли кількість таких іноземних 
учасників не перевищує кількості українських учасників і ця норма визначена 
партнерським договором. 



Іноземні учасники в частині освітньої та/або наукової академічної 
мобільності мають права та обов’язки українських учасників (крім фінансового 
(стипендіального та іншого соціального) забезпечення). 

Іноземний учасник, який в межах освітньої академічної мобільності 
відповідно до Закону України “Про вищу освіту” здобуває вищу освіту за 
узгодженими між закладами-партнерами освітніми програмами, що завершується 
отриманням спільного (подвійного) документа про вищу освіту, під час 
перебування в закладі-партнері може бути зарахований на навчання до 
українського закладу-партнера на умовах, визначених партнерським договором. 
Інформація про такого учасника вноситься до Єдиної державної електронної бази 
з питань освіти. 

Додаткові умови залучення українськими закладами освіти (науковими 
установами) іноземних учасників можуть визначатися в партнерському договорі 
та/або договорі академічної мобільності. 

3.11. Особи, які приймають участь у програмі академічної мобільності, не 
відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на 
академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти. 

 
4. Визнання та перезарахування результатів  

навчання здобувача вищої освіти в університеті-партнері 

4.1. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка»  визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання 
здобувача вищої освіти в університеті-партнері.  

 
4.2. Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з 

університетами-партнерами здійснюється з використанням європейської системи 
трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням системи 
оцінювання навчальних здобутків здобувача вищої освіти, прийнятої у країні 
університету-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ECTS.  

4.3. Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на 
підставі наданого здобувачем вищої освіти документа з переліком та результатами 
вивчення навчальних дисциплін (академічної довідки), кількістю кредитів та 
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої 
освіти, завіреного в установленому порядку в університеті-партнері.  

4.4. Порядок ліквідації академічної різниці визначається університетами-
партнерами відповідно до законодавства.  

4.5. Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у період 
навчання в університеті-партнері представляються за шкалою, прийнятою в 
університеті-партнері, і переводяться у шкалу, прийняту у Національному 
університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».  

4.6. Державна атестація здобувачів вищої освіти, які навчаються за 
програмою академічної мобільності, здійснюється у встановленому порядку в 
університеті-партнері та Національному університеті «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка».  

4.7. Якщо здобувач вищої освіти Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» під час перебування в університеті-партнері, 
на базі якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму 
навчання, то після повернення до Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка», йому може бути запропоновано 



індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості або повторний курс 
навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб. 

4.8. Зміст освітніх компонентів та обсяг навчального навантаження, 
виконаного учасником академічної мобільності в закладі-партнері, 
підтверджуються академічною довідкою або іншим аналогічним документом, 
виданим таким закладом згідно з партнерським договором. 

5. Обов'язки університетів-партнерів 

5.1. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка»  зобов'язаний:  

 укласти угоду про співробітництво щодо реалізації програми академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти між університетами-партнерами та узгодити 
навчальні програми;  

 забезпечити вільний і рівний доступ здобувачам вищої освіти до 
інформації про наявні програми академічної мобільності та існуючі критерії 
відбору;  

 надавати здобувачам вищої освіти консультативні послуги під час 
оформлення документів для участі у програмах академічної мобільності;  

 контролювати наявність документів, що підтверджують законність 
перебування здобувачів вищої освіти -іноземців на території приймаючої країни.  

5.2. Університет-партнер, що приймає на навчання, зобов'язаний:  
 зарахувати здобувача вищої освіти, направленого на навчання на 

визначений договором строк, відповідно до норм законодавства приймаючої 
сторони;  

 створити усі необхідні умови для виконання здобувачем вищої освіти 
індивідуального навчального плану;  

 сприяти здобувачам вищої освіти у вирішенні візових, житлових та 
побутових проблем;  

 надавати можливість здобувачам вищої освіти Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» брати участь у 
наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представляти свої 
наукові роботи для публікацій, користуватися навчальною, науковою, 
виробничою, культурною, спортивною базами; 

 контролювати наявність документів, що підтверджують законність 
перебування здобувачів вищої освіти -іноземців на території приймаючої країни;  

 після завершення навчання видати здобувачу вищої освіти документ з 
переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та 
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої 
освіти або документ про вищу освіту з додатком встановленого в університеті-
партнері зразка.  

5.3. Обов'язки університетів-партнерів щодо здобувачів вищої освіти 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 
які беруть участь у програмах академічної мобільності, мають бути обумовлені у 
відповідних угодах між університетами-партнерами щодо програм академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти між університетами-партнерами.  

6. Права та обов'язки здобувачів вищої освіти університетів-партнерів,  

які беруть участь у програмах академічної мобільності 
6.1. Здобувачі вищої освіти мають право на:  



 продовження навчання або вивчення окремих навчальних дисциплін за 
спорідненими напрямами та спеціальностями підготовки фахівців в 
університетах-партнерах.  

 безпечні та нешкідливі умови навчання;  
 користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною базою закладу вищої освіти, що приймає;  
 участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх наукових робіт для публікацій;  
 можливість отримання документа про відповідний освітньо-

кваліфікаційний рівень встановленого в університеті-партнері зразка відбувається 
відповідно до угоди між університетами-партнерами щодо програм академічної 
мобільності.  

6.2. Здобувачі вищої освіти зобов'язані:  
 своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі академічної 

мобільності;  
 вчасно прибути до місця навчання;  
 під час навчання дотримуватися законодавства країни перебування, 

правил внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-правових 
документів вищого навчального закладу, що приймає;  

 успішно пройти навчання за затвердженим індивідуальним навчальним 
планом;  

 після завершення навчання в університеті-партнері вчасно повернутися 
до Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

7. Фінансування академічної мобільності 

7.1. Фінансування міжнародної академічної мобільності може 
здійснюватися: 

 за рахунок коштів, передбачених міждержавними угодами; 
 за рахунок коштів цільового фінансування, передбаченого в контракті, 

гранті чи інший угоді, укладеній Національним університетом «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» в рамках програм співробітництва в науковій 
і освітній діяльності; 

 за рахунок коштів університету-партнера; 
 за рахунок коштів цільової благодійної допомоги; 
 за рахунок коштів організацій, підприємств, установ тощо усіх форм 

власності або коштів фізичних осіб. 
7.2. На час навчання або проходження практики в закладі - партнері, 

стипендіат зберігає право на отримання стипендії. 
7.3. Здобувач вищої освіти, який навчається в Національному університеті 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  за кошти державного бюджету 
та отримує стипендію, продовжує її отримувати впродовж поточного семестру 
навчання в університеті-партнері. Стипендія на наступний семестр призначається 
йому згідно із чинним законодавством України за результатами виконання 
навчальної програми в університеті-партнері відповідно до угоди. 

7.4. Для призначення стипендії на наступний семестр здобувач вищої освіти, 
який навчається за програмою академічної мобільності в університеті-партнері, 
має подати академічну довідку про результати сесії завірену в установленому 
порядку в університеті-партнері. 

 



8. Звітування та оформлення документів за  

результатами навчання за програмою академічної мобільності 
8.1. Після повернення до Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка», здобувач вищої освіти надає документ з 
переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та 
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої 
освіти, завірений в установленому порядку в університеті-партнері, а також звіт 
про результати навчання (Додаток 2. Звіт про результати навчання).  

8.2.Університет в установленому порядку приймає рішення щодо 
продовження навчання здобувача вищої освіти. 
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навчальної роботи 

Богдан КОРОБКО 
 

Директор департаменту організації 
навчального процесу, акредитації та 
ліцензування 

Олег МАКСИМЕНКО 
 
Директор Департаменту безпеки 
університету  
 

Олександр БЄЛЯНСЬКИЙ 
 
Уповноважений з антикорупційної 
діяльності  

Дмитро ПАВЛУХІН



 
Додаток 1 до положення  

Про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти  
Національного університету  

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 на академічну мобільність 

 

Академічна довідка 

щодо навчання за програмою академічної мобільності 
 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 20__ / 20__ 
ФАКУЛЬТЕТ/НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 
ІНСТИТУТ_________________________________________________________________________ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (КОД, НАЗВА):_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Навчальний заклад, який направляє на 

навчання, країна: 

Національний університет «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна 

Факультет/навчально-науковий інститут:  
Координатор програми від 

факультету/навчально-наукового інституту 
 

Телефон   
Факс  
E-mail  
 

Прізвище здобувача вищої освіти  

Ім’я   
Дата і місце народження  
Стать Чол. □, Жін. □ 
Дата зарахування  
Номер залікової книжки  
E-mail:  
 

Навчальний заклад, який приймає на 

навчання, країна: 
 

Факультет/навчально-наукового інституту:  
Координатор програми від 

факультету/навчально-наукового інституту 
 

Телефон   
Факс  
E-mail  
 

Код (шифр) курсу 
(дисципліни) 

Назва курсу 
(дисципліни) 

Тривалість 
курсу 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Кредити 
ЄКТС 

      

      

      

      

      

Разом  

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна: 

один навчальний рік – 60 кредитів, один семестр - 30 кредитів. 

Шкала ECTS Національна шкала 
Рейтингова 

шкала 
Шкала ECTS 

Національна 
шкала 

Рейтингова 
шкала 

A  (відмінно) 90 - 100 D 
 (задовільно) 

64 – 73 

В 

(добре) 

82 - 89 Е 60 - 63 

С 74 - 81 
FX 

(незадовільно ) 
35 - 59 

F 1 - 34 
 

Дата ______________  
Підпис декана, директора або координатора програми від факультету/навчально-наукового 
інституту __________________________  
Печатка закладу 

 



 

 

Transcript of Records 

according to the academic mobility programme 

 

ACADEMIC YEAR: 20__ /20__ 
FACULTY/EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE: 
___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
FIELD OF STUDY: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

HOME INSTITUTION, COUNTRY: 
National University "Yuri Kondratyuk Poltava 

Polytechnic", Ukraine 

Faculty/educational and research institute:  
Local coordinator:  
Tel.  
Fax:  
E-mail  
 
NAME OF STUDENT  

First Name   
Date and place of birth  
Sex: M □, F □ 
Matriculation date:  
Matriculation number  
E-mail:  
 

HOST INSTITUTION, country:  

Faculty/educational and research institute:  
Local coordinator:  
Tel.  
Fax:  
E-mail  

 
Course Unit 

Code 

Title of the 
course unit 

Duration of 
course unit 

Grade ECTS National Grade ECTS credits 

      

      

      

      

      

Total:  

National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Ukraine one academic year - 60 credits, one 
semester - 30 credits. 

Grade ECTS National Grade Rating points scale Grade ECTS National Grade 
Rating points 

scale 

A  (exellent) 90 - 100 D 
(satisfactorily) 

64 – 73 

В 

(well) 

82 - 89 Е 60 - 63 

С 74 - 81 
FX 

(unsatisfactorily) 
35 - 59 

F 1 - 34 

 
Date ______________ 
Signature of registrar/dean/administration officer __________________________ 
Stamp of institution 
 



 

Додаток 2 до положення  
Про порядок реалізації права здобувачів вищої 
освіти Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» на академічну мобільність 

 
Звіт про результати навчання  

(проходження практики за кордоном) 

 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові направленого на практику / навчання  

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Статус направленого на практику / навчання 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

3. Пункт призначення (заклад- партнер, місто, країна) 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4. Термін навчання / проходження практики (кількість днів та дати) 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. Мета поїздки у заклад- партнер (програма проходження практики / навчання) 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

6. Що виконано та не виконано у відповідності до мети поїздки 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

7. Яких результатів було досягнуто під час навчання або проходження практики 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

8. Рекомендації щодо покращення програми академічної мобільності 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Інформація наведена у цьому звіті є достовірною.  
 
 

 
Директор інституту/ 
Декан факультету                         ________________ 
                                                                   дата 

 

 

___________________ 

підпис 
 

Здобувач вищої  
освіти                                             ________________ 
                                                                   дата 

 

 

___________________ 

підпис 
 

 


