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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.). 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність          

(№ 579 від 12.08.2015 р.)  

 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (№ 800 від 21.08.2019 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». 

 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 науково-

педагогічних, наукових, педагогічних, здобувачів наукового ступеня доктора 

наук» 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 з метою підвищення рівня 

кваліфікації науково-педагогічних, наукових, педагогічних, здобувачів 

наукового ступеня доктора наук або стажування у ЗВО, відмінному від 

постійного місця роботи, з метою здобуття відповідних компетентностей та 

результатів підвищення кваліфікації, стажування, а також кредитів ЄКТС, що 

будуть визнані у ЗВО постійного місця роботи вітчизняного чи іноземного 

учасника освітнього процесу. При цьому загальний період підвищення 

кваліфікації, стажування 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; 

 збагачення індивідуального досвіду науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних, здобувачів наукового ступеня доктора наук, 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; 

 індивідуальне навчання (фінансування за власний рахунок); 

 участі у програмах обміну між університетами-партнерами; 

 проходження стажування (у тому числі і мовного); 

 участі у проведенні дослідження; 

 викладання. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ, 

ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

5.1. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники ХДМА 

можуть реалізовувати право на кредитну мобільність для провадження 

професійної діяльності відповідно до укладеного договору про участь у 

програмі кредитної мобільності та запрошення від приймаючої сторони.  

5.2. Перелік документів, які необхідно подати учасникам кредитної 

мобільності (науково-педагогічним, науковим, педагогічним працівникам, 

докторантам академії): 

- оригінал або копія запрошення для участі у програмі кредитної 

мобільності; 

- договір про кредитну мобільність між академією та учасником 

кредитної мобільності; 

- технічне завдання для оформлення закордонного відрядження з усіма 

передбаченими візами. 

 

6. ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМАХ МІЖНАРОДНОЇ 

КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

6.1. Науковий, педагогічний, науково-педагогічний працівник академії не 

отримує кошти на відрядження, якщо він має повне фінансування участі у 

програмі міжнародної академічної мобільності. 

6.2. За науково-педагогічними, науковими, педагогічними працівниками 

зберігається основне місце роботи в академії до одного року.  

6.3. Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи 

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

кредитної мобільності.  

6.4. За здобувачами вищої освіти четвертого (наукового) рівня, які 

реалізують право на кредитну мобільність, зберігається місце в докторантурі та 

виплата стипендії, якщо вона не передбачена умовами кредитної мобільності. 

Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників є кошти державного, місцевих бюджетів, 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу 

освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством. 

Витрати, пов’язані з підвищенням кваліфікації відшкодовуються у 

порядку, визначеному законодавством. 

Факт підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного 

працівника підтверджується актом про надання послуги з підвищення 

кваліфікації, який складається в установленому законодавством порядку, 

підписується керівником закладу освіти або уповноваженою ним особою та 
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суб’єктом підвищення кваліфікації. Такий акт є підставою для оплати послуг 

суб’єкта підвищення кваліфікації згідно з укладеною угодою щодо підвищення 

кваліфікації. 

 

7. ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ 

КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

7.1. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники подають 

відповідні документи (сертифікат тощо), які підтверджують виконання 

програми міжнародної кредитної мобільності у ЗВО-партнері (науковій 

установі), або звіт про виконання програми міжнародної кредитної мобільності, 

завірений в установленому порядку у ЗВО-партнері (науковій установі), на базі 

якого здійснювалась програма кредитної мобільності, у НДЛ 

інтернаціоналізації вищої освіти; докторанти – завідувачу аспірантури, 

докторантури академії та у НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти. 

 

8. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПРОГРАМАМИ 

КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, 

НАУКОВИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ, ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА НАУК 

 

8.1. За результатами розгляду письмового звіту та сертифікату 

приймається рішення про визнання набутих здобувачем в інших закладах вищої 

освіти (наукових установах) компетентностей, обов’язкове здобуття яких 

передбачено освітньо-науковою програмою міжнародної кредитної 

мобільності.  

8.2. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення 

кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять 

освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують 

окремого визнання чи підтвердження. 

8.3. Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного 

місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) 

ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення 

кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації. 

8.4. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про 

результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне 

розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за 

результатами) підвищення кваліфікації. 

8.5. Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на 

засіданні вченої ради.  
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Для визнання результатів підвищення кваліфікації вчена рада заслуховує 

педагогічного або науково-педагогічного працівника щодо якості виконання 

програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, 

дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та повинна 

прийняти рішення про: 

 визнання результатів підвищення кваліфікації; 

 невизнання результатів підвищення кваліфікації. 

8.6. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації вчена рада 

ХДМА може надати рекомендації педагогічному або науково-педагогічному 

працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів 

підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості 

подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану 

підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з 

підвищення якості надання освітніх послуг. 

8.7. Результатом підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або 

часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому 

законодавством порядку. 

8.8. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних 

працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, 

самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як 

підвищення кваліфікації. 

8.9. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі педагогічного або 

науково-педагогічного працівника у програмі кредитної мобільності 

зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 

годин або один кредит ЄКТС на рік. 

8.10. Наукове стажування науково-педагогічних працівників, що 

здійснюється відповідно до ст. 34 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», може бути визнане вченою радою  як підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

8.11. Один тиждень наукового стажування науково-педагогічних 

працівників зараховується як підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин або 

одного кредиту ЄКТС. 

8.12. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не 

більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n511
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АРКУШ РОЗСИЛКИ 

№ п/п Назва підрозділу № примірника 

1.  Відділ моніторингу та системи управління якістю Контрольний 

2.  Відділ кадрів Врахований № 1 

3.  Відділ з міжнародних зв’язків  Врахований № 2 

4.  Факультет судноводіння Врахований № 3 

5.  Факультет суднової енергетики Врахований № 4 

6.    

7.    
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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 
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АРКУШ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

№ 

з/п 

Дата 

перевірки 

Посада аудитора 

(перевіряючого) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

Зміст зауваження 

(чи відсутність 

зауважень) 

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 
 

 


