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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про академічну мобільність аспірантів Відділення фізико-хімії горючих 

копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України 

(далі − Положення) регламентує діяльність Відділення фізико-хімії горючих копалин Інсти-

туту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (далі – Відді-

лення ФХГК ІнФОВ НАН України) щодо організації академічної мобільності здобувачів на-

укового ступеня доктора філософії (далі – аспіранти) і встановлює загальний порядок орга-

нізації різних програм академічної мобільності аспірантів на території України і за кордо-

ном. 

1.2. Академічна мобільність передбачає участь аспірантів Відділення ФХГК ІнФОВ 

НАН України у навчальному процесі (в Україні або за кордоном), проходження навчальної 

практики, проведення наукових досліджень, освоєння навчальних дисциплін, практик, тощо. 

1.3. Академічна мобільність аспірантів здійснюється на підставі укладення угод про 

співробітництво між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та іноземним закладом ви-

щої освіти, між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та іншим закладом вищої освіти 

України, між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та групою закладів вищої освіти 

різних країн за узгодженими та затвердженими в установленому порядку індивідуальними 

навчальними планами аспірантів та програмами навчальних дисциплін, а також в рамках 

міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти і науки. 

1.4. Основними видами академічної мобільності є: 

– зовнішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, аспі-

рантів Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України у закладах вищої освіти за кордоном впро-

довж певного періоду; 

– внутрішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, ас-

пірантів Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України в інших наукових установах чи закладах 

вищої освіти України впродовж певного періоду. 

1.5. Переважним способом здійснення академічної мобільності аспірантів Відділення 

ФХГК ІнФОВ НАН України є направлення їх до наукових установ чи закладів вищої освіти 

для: 

– навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між закладами партнера–

ми щодо програм академічної мобільності (з можливістю отримання двох документів про 

вищу освіту); 
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– проходження мовної практики; 

– проходження навчальних практик. 

1.6. Умови навчання і перебування аспірантів – учасників академічної мобільності та 

інші питання визначаються двосторонніми або багатосторонніми угодами між Відділенням 

ФХГК ІнФОВ НАН України та науковими установами чи закладами вищої освіти – партне-

рами. 

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ АСПІРАНТІВ 

2.1. Основними цілями академічної мобільності аспірантів Відділення ФХГК ІнФОВ 

НАН України є: 

– підвищення якості вищої освіти; 

– підвищення ефективності наукових досліджень; 

– підвищення конкурентоздатності випускників Відділення ФХГК ІнФОВ НАН Украї-

ни на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці; 

– збагачення індивідуального досвіду аспірантів щодо інших моделей створення та по-

ширення знань; 

– встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків. 

2.2. Основними завданнями академічної мобільності аспірантів Відділення ФХГК 

ІнФОВ НАН України є : 

– підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки аспірантів, проведення дос-

ліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми мето-

дами дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної роботи та впровадження 

її результатів; 

– набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих прак-

тик; 

– підвищення рівня володіння іноземними мовами; 

– посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових досліджень, по-

глиблення знань національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, ку-

льтуру, освіту і науку України; 

– підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин та зв’яз-

ків з іншими країнами. 
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III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

ПРОГРАМ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ АСПІРАНТІВ 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 «Питання навчання 

студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провід-

них вищих навчальних закладах та наукових установах закордоном»;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. №266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»; 

Галузеві стандарти вищої освіти; 

Інші нормативно-правові акти в галузі вищої освіти. 

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

4.1. Наукові та науково-педагогічні працівники наукових установ усіх форм власності 

можуть реалізувати право на академічну мобільність для провадження професійної діяль-

ності відповідно до укладеного договору про участь у програмі академічної мобільності. 

При цьому за зазначеними працівниками зберігається основне місце роботи у науковій уста-

нові до одного року. Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи 

зберігається на строк до шести місяців, якщо вона не передбачена програмою академічної 

мобільності. 

4.2. Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної мобільності аспі-

рантів Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України та процедура їх подання регламентується 

угодами між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та науковими установами чи закла-

дами вищої освіти – партнерами. 

4.3. Етапи, тривалість та зміст навчання визначаються навчальними планами та графі-

ками навчального процесу, затвердженими у наукових установах чи закладах вищої освіти – 

партнерах. Узгоджені навчальні плани та графіки навчального процесу затверджуються ке-

рівниками установ. При формуванні індивідуального навчального плану аспіранта врахову-

ється фактичне виконання аспірантом індивідуальних навчальних планів поточного та попе-

редніх навчальних років. 
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4.4. Навчання за індивідуальним навчальним планом може здійснюватися із застосу-

ванням технологій дистанційного навчання. 

4.5. Аспірант, крім вивчення у науковій установі чи закладі вищої освіти – партнері 

обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних 

дисциплін, якщо це передбачено відповідними угодами між науковими установами чи 

закладами вищої освіти – партнерами. 

4.6. Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи. Порівняння обсягу навчального навантаження під 

час здобуття вищої освіти в межах програми академічної мобільності повинне ґрунтуватися 

на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у ви-

щому навчальному закладі – партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою 

програмою Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України. Якщо аспірант під час перебування у 

вищому навчальному закладі (науковій установі) – партнері, на базі якого реалізується пра-

во на академічну мобільність, не виконав програму навчання, то після повернення до Відді-

лення ФХГК ІнФОВ НАН України, йому може бути запропоновано індивідуальний графік 

ліквідації академічної заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фі-

зичних чи юридичних осіб. 

V. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

5.1. Стипендіальне забезпечення здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міні-

стрів від 12. 07. 2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» зі змінами та допов-

неннями від 22. 05. 2019 р. 

5.2. Аспірант, який виїхав за кордон на навчання або стажування, має право на отри-

мання місця для проживання в гуртожитку після повернення, якщо до від’їзду за кордон, він 

проживав у гуртожитку Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України. 


