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ПЕРЕДМОВА 

 

1. Затверджується ректором Херсонської державної морської академії. 

2. Вводиться в дію з моменту схвалення вченою радою. 

3. Періодична перевірка Положення  проводиться з інтервалом, що не 

перевищує 12 місяців.  

4. Зміни до Положення розробляться за результатами застосування його на 

практиці в Херсонській державній морській академії або при зміні вимог 

нормативних документів, на підставі яких розроблено Положення. 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Це Положення є внутрішнім нормативним документом  Херсонської 

державної морської академії, але може бути наданим на перевірку, огляд, 

ознайомлення (у тому числі із зняттям відповідних копій) іншим 

підприємствам, установам, організаціям, державним органам, органам 

місцевого самоврядування та аудиторам з сертифікаційної якості, лише у 

встановленому законодавством порядку. 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.). 

 Закон України «Про освіту» (№ 2145-VIII від 5.09.2017 р.). 

 ДСТУ 4163-2003. Національний стандарт України. Вимоги до 

оформлення документів. 

 СМЯ 02-01-2018 ДП «Управління документацією». 

 СМЯ 04-16-2019 «Інструкція з розробки положень про структурні 

підрозділи, відділи, служби ХДМА». 

 НЯ 01-01-2018 Настанова щодо якості. 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність          

(№ 579 від 12.08.2015 р.)  

 Статут Херсонської державної морської академії. 

 Інструкція з діловодства Херсонської державної морської академії. 

3.ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ  ТА СКОРОЧЕННЯ 

ХДМА – Херсонська державна морська академія; 

ЗВО – заклади вищої освіти; 

ВМЗ – відділ з міжнародних зв’язків; 

ЄКТС – європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; 

НДЛ – науково-дослідна лабораторія. 
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4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. «Положення про міжнародну кредитну мобільність здобувачів 

освітніх ступенів бакалавра, магістра та освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії» регламентує діяльність Херсонської державної морської академії 

щодо організації програм кредитної мобільності та не суперечить чинному 

законодавству, загальнодержавній та внутрішньоакадемічній нормативній базі. 

4.2. Кредитна мобільність – навчання у ЗВО, відмінному від постійного 

місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття відповідних 

компетентностей та результатів навчання (знань і умінь), а також кредитів 

ЄКТС, що будуть визнані у ЗВО постійного місця навчання вітчизняного чи 

іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання 

для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається 

незмінним. 

4.3. Міжнародна кредитна мобільність реалізується з метою: 

 підвищення якості вищої освіти; 

 підвищення ефективності наукових досліджень; 

 підвищення конкурентоздатності випускників академії на міжнародних 

ринках освітніх послуг та праці; 

 збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо 

інших моделей створення та поширення знань; 

 залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного 

освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між 

закладами-партнерами; 

 встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків; 

 гармонізація освітніх стандартів закладів-партнерів. 

4.4. Реалізація програм мобільності може здійснюватися за 

направленням учасників програм кредитної мобільності на/для: 

 навчання в рамках спільних подвійних програм; 

 навчання в рамках міжнародного/національного гранту або стипендії; 

 індивідуальне навчання (фінансування за власний рахунок); 

 участі у програмах обміну між університетами-партнерами; 

 проходження практики; 

 проходження стажування (у тому числі і мовного); 

 участі у проведенні дослідження; 

 викладання. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА ТА 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

До участі у програмах кредитної мобільності допускаються здобувачі 

денної форми навчання освітніх ступенів бакалавра, магістра; здобувачі 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії. 

Відбір здобувачів вищої освіти для участі у програмах кредитної 

мобільності здійснюється Конкурсною комісією академії з урахуванням 

рейтингу успішності, знання англійської мови, наукових здобутків здобувача, 

його участі у громадському житті ХДМА. 

Склад Конкурсної комісії затверджується наказом ректора ХДМА. 

На час навчання у ЗВО-партнері здобувачу вищої освіти за його заявою 

надається індивідуальний навчальний план, що встановлює порядок вивчення 

навчальних дисциплін та складання контрольних заходів за результатами 

навчання з урахуванням особливостей навчального плану спеціальності та 

програми кредитної мобільності, узгоджений із керівником освітньої програми 

або завідувачем випускової кафедри, деканом факультету, де навчається 

здобувач вищої освіти, і затверджується проректором з науково-методичної та 

навчальної роботи (для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії – індивідуальний план погоджується з науковим керівником; 

завідувачем випускової кафедри та/або кафедри, за якою закріплена 

спеціалізація; завідувачем аспірантури, докторантури та затверджується 

проректором з наукової роботи). 

При формуванні індивідуального навчального плану здобувача вищої 

освіти враховується виконання ним індивідуального навчального плану (за 

умови, якщо такий був) поточного та попередніх навчальних років в академії. 

5.1. Навчання за індивідуальним навчальним планом може 

здійснюватися із застосуванням технологій дистанційного навчання (LMS 

MOODLE) mdl.ksma.ks.ua 

5.2. Здобувач вищої освіти, крім вивчення у ЗВО-партнері обов’язкових 

навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних 

дисциплін, (за рахунок кредитів вибіркової частини навчального плану 

освітньої програми), за погодженням із ХДМА. 

5.3. Здобувач вищої освіти, який бере участь у міжнародній програмі 

кредитної мобільності, підписує договір про міжнародну  кредитну мобільність 

з академією. 

5.4. Здобувач освітнього ступеня бакалавра/магістра надає необхідні 

документи для здійснення міжнародної програми кредитної мобільності: 

 ксерокопію закордонного паспорта (перша сторінка); 

 мотиваційний лист з особистим підписом апліканта (максимальний 
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обсяг – 1 сторінка формату А4); 

 рекомендаційний лист від одного із викладачів випускової кафедри, 

завірений підписом завідувача кафедри; 

 витяг із заліково-екзаменаційної сесії за попередній навчальний рік із 

вказаним середнім балом, завірений у навчальному відділі; 

 документи (дипломи, сертифікати та ін.), які підтверджують наукові 

досягнення студента та його участь у громадському житті академії. 

 

6. ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМАХ МІЖНАРОДНОЇ 

КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  

6.1. За здобувачами вищої освіти на період навчання в ЗВО-партнері 

(науковій установі) зберігаються відповідно до укладеного договору про 

кредитну мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із 

законодавством протягом навчання, стажування чи провадження наукової 

діяльності, якщо стипендія не передбачена умовами кредитної мобільності або 

ж передбачена частково.  
6.2. Особи, які уклали договори про навчання чи стажування за 

програмою кредитної мобільності, не відраховуються зі складу здобувачів 

вищої освіти на період реалізації права на кредитну мобільність та 

обліковуються у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

 

7. ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ 

КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

 

7.1. Після повернення до ХДМА протягом 5 робочих днів, учасник 

освітнього процесу, який реалізовував право на кредитну мобільність, залежно 

від її форми, надає відповідний документ, що підтверджує завершення 

програми кредитної мобільності. 

Здобувачі освітніх ступенів бакалавра, магістра після повернення до 

академії надають документ із переліком і результатами вивчення навчальних 

дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання 

навчальних здобутків студентів, завірений в установленому порядку у ЗВО-

партнері до навчальної частини факультету та у НДЛ інтернаціоналізації вищої 

освіти. Здобувачі освітньо-наукового ступеня доктора філософії подають 

відповідні документи завідувачу аспірантури, докторантури Університету та у 

НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти. 

7.2. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у ЗВО-партнері 

(науковій установі) не виконав програму навчання, то після повернення до 

академії йому може бути запропонований індивідуальний графік ліквідації 
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академічної заборгованості, затверджений у встановленому порядку, або 

повторний курс навчання в ХДМА і за рахунок коштів фізичних чи юридичних 

осіб. 

8. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ 

КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

8.1. Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЕСТS) або з використанням 

системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, прийнятої 

у країні ЗВО-партнера, якщо в ній не застосовується ЕСТS. 

Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої 

освіти в межах програми кредитної мобільності повинне ґрунтуватися на 

зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти 

у ЗВО-партнері та результатів навчання, запланованих освітньою (освітньо-

науковою) програмою ХДМА. 

8.2. Навчальні дисципліни та інші види освітньої діяльності зазначаються 

в індивідуальному навчальному плані. 

8.3. Визнання (зарахування) результатів навчання, кредитів опанованих 

здобувачем навчальних дисциплін у ЗВО-партнері здійснюється на засіданні 

випускової кафедри за спеціальністю здобувача освітнього ступеня 

бакалавра/магістра, яка, за необхідності, залучає до аналізу наданих здобувачем 

вищої освіти звітних матеріалів фахівців інших кафедр, на підставі наданого 

документа з переліком і результатами вивчення навчальних дисциплін, 

кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних 

здобутків здобувачів вищої освіти, завіреного в установленому порядку у ЗВО-

партнері. У засіданні кафедри обов’язково бере участь гарант (керівник) 

освітньої програми за якою навчається здобувач вищої освіти.  
Рішення кафедри про визнання (зарахування) результатів навчання, 

кредитів оформлюється протоколом, який передається до навчального відділу 

відповідного факультету. 

На підставі рішення випускової кафедри академії у встановленому 

порядку приймає рішення щодо допуску здобувача освітнього ступеня 

бакалавра (магістра) до подальшого навчання з визнаними результатами 

навчання, кредитами. 

Якщо термін перебування здобувача вищої освіти у ЗВО-партнері складає 

більше одного семестру, визнання результатів навчання, кредитів з дисциплін 

має відбуватися відповідно до графіка навчального процесу, затвердженого в  

академії (дистанційно або за відповідними документами, які надають 

можливість визнати результати навчання з дисципліни навчального плану 

освітньої програми у відповідному семестрі). 
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Для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії – Вчена 

рада на підставі рішення кафедри, яка відповідає за спеціальність та/або 

спеціалізацію аспіранта, за результатами розгляду письмового звіту приймає 

рішення про визнання набутих здобувачем в інших закладах вищої освіти 

(наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних 

дисциплін (зараховує/не зараховує кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких 

передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури. Вчена рада ХДМА 

приймає відповідне рішення на підставі рішення вченої ради. У засіданні 

кафедри, як правило, бере участь науковий керівник аспіранта. 

8.4. Академічна різниця, за індивідуальним навчальним планом здобувача 

вищої освіти, визначається ХДМА і не повинна перевищувати 10 кредитів 

ЕСТS. 

8.5. Порядок ліквідації академічної різниці визначається ЗВО-партнерами 

відповідно до законодавства обох сторін. 

8.6. Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за період 

навчання/стажування у ЗВО-партнері представляються за шкалою, прийнятою 

ЗВО-партнером і переводяться у шкалу, прийнятою в академії. 

8.7. Атестація здобувачів вищої освіти, які навчаються за програмою 

міжнародної кредитної мобільності, здійснюється у встановленому порядку. 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

9.1. Право на міжнародну кредитну мобільність може бути реалізоване на 

підставі міжнародних угод про співробітництво в галузі освіти та науки, 

міжнародних програм та проектів, договорів між ХДМА та іноземними 

навчальними закладами, а також може бути реалізоване з власної ініціативи, 

підтриманої керівництвом ХДМА, на основі індивідуальних запрошень. 

9.2. Загально-організаційний супровід діяльності академії щодо розвитку 

міжнародної кредитної мобільності з укладанням відповідних угод із 

закладами-партнерами здійснює ВМЗ. Організаційний супровід програм 

міжнародної кредитної мобільності (інформування факультетів), кафедр про 

наявні програми, ознайомлення їх з інформаційними пакетами закладів-

партнерів, надання методичної допомоги щодо оформлення документів за 

програмами міжнародної кредитної мобільності, навчальних програм кредитної 

мобільності, контроль за виконанням програм забезпечує фахівець з 

мобільності у взаємодії з ВМЗ. 
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АРКУШ РОЗСИЛКИ 

№ п/п Назва підрозділу № примірника 

1.  Відділ моніторингу та системи управління якістю Контрольний 

2.  Відділ з міжнародних зв’язків  Врахований № 1 

3.  Факультет судноводіння Врахований № 2 

4.  Факультет суднової енергетики Врахований № 3 

5.    

6.    
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АРКУШ ОЗАЙОМЛЕННЯ 

ПОСАДА ПРІЗВИЩЕ, 

ІМ’Я,               

ПО БАТЬКОВІ 

ДАТА ПІДПИС 
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АРКУШ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 

зміни 

Дата Сторінки зі 

змінами  

Перелік змінених пунктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

Херсонська державна морська академія Система менеджменту якості         04-187-2020 

-2016 
ЗМІНА: 0 ВИДАННЯ: 14.01.2020 ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІЖНАРОДНУ КРЕДИТНУ 

МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ 
БАКАЛАВРА, МАГІСТРА ТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО 
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ХДМА  

Стор. 13 з 13 

 
 

 

АРКУШ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

№ 

з/п 

Дата 

перевірки 

Посада аудитора 

(перевіряючого) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

Зміст зауваження 

(чи відсутність 

зауважень) 

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 


