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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої
освіти та науково-педагогічних працівників Харківського національного
університету мистецтв імені І.П. Котляревського (далі – ХНУМ) у закладах
вищої освіти (далі – ЗВО-партнери) під час правового режиму воєнного стану
на території України розроблений відповідно до Указу Президента України
№ 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від
24.02.2022 № 2102-IХ, Закону України «Про вищу освіту», Постанови
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 «Про затвердження
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», інших
нормативно-правових актів з питань вищої освіти.
1.2. Порядок визначає механізми навчання, викладання та проведення
наукової діяльності учасниками освітнього процесу ХНУМ за програмою
академічної мобільності (далі – Програма) в українських та іноземних ЗВОпартнерах.
1.3. ЗВО-партнер – український чи іноземний заклад вищої освіти, з яким
укладено відповідний договір про співробітництво або ЗВО, що запропонував
свої можливості для академічної мобільності засобами електронного зв’язку.
1.4. Внутрішня академічна мобільність – Програма, що реалізується
учасниками освітнього процесу ХНУМ в межах України. До участі
допускаються учасники освітнього процесу жіночої та чоловічої статі без
вікових обмежень.
1.5. Міжнародна академічна мобільність – Програма, що реалізується
учасниками освітнього процесу ХНУМ у ЗВО-партнерах поза межами
України. До участі допускаються учасники освітнього процесу жіночої статі
без вікових обмежень та чоловічої статі віком до 18 років та більше 60 років;

1.6. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі:
договорів про співробітництво;
індивідуальних запрошень та інших механізмів, що можуть бути реалізовані з
власної ініціативи учасників освітнього процесу, за обов’язкового погодження
з адміністрацією ХНУМ, або ініційованих приймаючою стороною.
1.7. Укладення договорів про співробітництво в умовах воєнного стану може
здійснюватися шляхом підписання з використанням КЕП, шляхом обміну
листами, шляхом підтвердження зобов’язань після відновлення діяльності
ХНУМ тощо.
1.8. Якщо реалізація Програми триває не більше як три місяці, здобувачі вищої
освіти реалізують право на навчання та семестровий контроль у терміни,
передбачені графіком навчального процесу ХНУМ.
1.9. Здобувачам вищої освіти Програми може бути наданий індивідуальний
графік складання заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації за
поданням відповідної заяви.
1.10. У випадку форс-мажору, учасники освітнього процесу, які реалізують
право на академічну мобільність, мають право перервати участь у програмі за
умови отримання відповідної згоди від керівництва ЗВО-партнера.
ІІ. ВІДБІР УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ
2.1. Формування груп для участі у Програмі відбувається шляхом опитування
та персонального заповнення онлайн-анкети із внесенням заявленої у анкеті
інформації.
2.2. Онлайн-анкета формується з урахуванням особливостей Програми та
розміщується у вільному доступі на офіційному вебсайті ХНУМ.
2.3.
Направлення
учасників
освітнього
процесу
на
навчання/викладання/здійснення наукової діяльності за Програмою
оформлюється наказом ректора ХНУМ.
2.4. Допущення учасників освітнього процесу до реалізації Програми та
направлення учасників освітнього процесу на навчання/викладання/
здійснення наукової діяльності за Програмою в умовах воєнного стану може
здійснюватися шляхом оформлення за можливості відповідних документів
(наказ, розпорядження тощо) або обміну листами, підтвердження зобов’язань
за Програмою в іншій формі.
2.5. Здобувачі вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність не
відраховуються зі складу здобувачів і обліковуються в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти.
2.6. Науково-педагогічні працівники, які реалізують право на академічну
мобільність не звільняються з ХНУМ.
2.7. На період участі у Програмі навчальне навантаження науковопедагогічних працівників може виконуватись іншими працівниками ХНУМ.
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2.8. Після завершення терміну дії Програми або дострокового її припинення
всі учасники освітнього процесу повинні повернутися до ХНУМ і
продовжувати навчатися /викладати/ здійснювати наукову діяльність.
ІІІ. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ
3.1. Визнання результатів навчання учасників Програми здійснюється на
основі положень європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи.
3.2. Після завершення навчання за Програмою, ХНУМ одержує від ЗВОпартнера академічну довідку, на підставі якої здійснюється перезарахування
академічних результатів навчання.
3.3. За необхідності здійснюється конвертація оцінок відповідно до систем
оцінювання ЗВО-партнера.
3.4. Академічна довідка (Transcript of Records) – поточний запис освітніх
досягнень здобувача вищої освіти, що є підставою для перезарахування
ХНУМ відповідних результатів навчання здобувача вищої освіти.
3.5. Визнання результатів навчання та перезарахування кредитів здійснює
предметна комісія ХНУМ, склад якої затверджується наказом ректора.
3.6. Рішення предметної комісії щодо визнання результатів навчання
оформлюється протоколом.
3.7. Для перезарахування результатів навчання здобувачам вищої освіти
Програми не встановлюються додаткові екзамени чи завдання.
3.8. Інформація про результати навчання за Програмою здобувачів вищої
освіти вноситься до додатку до диплома.
IV. ФІНАНСОВІ УМОВИ
4.1. За здобувачами-учасниками Програми зберігається академічна стипендія,
порядок виплати якої регулюється чинним законодавством України.
4.2. На період участі у Програмі, здобувачів вищої освіти повинні виконати
умови договору про навчання та проживання у гуртожитку в частині
фінансових зобов’язань.
4.3. Виплата заробітної плати науково-педагогічним працівникам ХНУМ
відбувається відповідно до чинного законодавства України.
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