
Додаток 1 

до ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реалізації права на 

академічну мобільність ТНПУ 

Ректору ТНПУ імені В. Гнатюка 

____________________________ 

Студента _____________________  

Освітній ступінь _  

 __________________ рік навчання 

Спеціальність  ________________  

Факультет ____________________  

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу направити мене на __________________________________________________ 

(навчання/стажування, проходження практики) за програмою міжнародної академічної 

мобільності __________________________________________________ (назва програми) 

до університету 

____________________________________________________________________ 

на період з ______ по _____________  

Фінансування навчання/стажування здійснюється за 

рахунок_________________________ 

________________________________________________________(джерело фінансування). 

 

Студент 

______________ ____________ 

(дата)       (підпис) 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Декан факультету______________________________________________(_______________) 

                                                    (назва)                                        (підпис)    (ініціали; прізвище) 

 

Начальник відділу 

міжнародних зв’язків______________________________________________(Р. М. Мисула) 

                                                              (підпис)                                        (ініціали; прізвище) 

 

Проректор з наукової роботи  

та міжнародного співробітництва_____________________________(Г. І. Фальфушинська) 

                                                                       (підпис)                             (ініціали; прізвище) 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

1. Заява подається разом з Договором про навчання за програмою міжнародної 

академічної мобільності.  

2. Заява подається та погоджується до початку участі студента ТНПУ у програмі 

академічної мобільності 

 

 

 



 

Додаток 2 

до ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реалізації права на 

міжнародну академічну мобільність 

бакалаврів, магістрів ТНПУ 

 

Ректору ТНПУ імені В. Гнатюка 

_______________________________ 

Студента_______________________ 

Освітній ступінь_________________ 

____________________ рік навчання 

Спеціальність___________________ 

Факультет______________________

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

 

У зв'язку із моєю участю у програмі міжнародної академічної мобільності 

________________________________________________________________(назва 

програми) в університеті (країна) 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

строком з __________ по ___________ прошу дозволити мені навчання за індивідуальним 

графіком прослуховування таких обов'язкових дисциплін, запланованих  

на семестр 20__/__ навчального року: 

 

 Назва дисципліни Кількість 

кредитів 

ПІБ викладача дисципліни Підпис викладача, 

який підтверджує 

ознайомлення і свою 

згоду на вивчення 

студентом курсу за 

індивідуальним 

графіком 

     

     

     

     

     

     

     

 

Прошу дозволити скласти підсумковий контроль з цих дисциплін протягом 30 днів 

після повернення до  ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Студент 

______________     

 ________________________________________ 

(дата)        (підпис) (ініціали, прізвище) 

 

________________________________________ 

1. Заява подається разом з Договором про навчання за програмою міжнародної 

академічної мобільності за освітнім ступенем бакалавра, магістра. 

2. Заява подається та погоджується до початку участь студента  ТНПУ ім. В. Гнатюка у 

програмі академічної мобільності 

е заперечую Декан факультету  ідпис) (ініціали, прізвище)  



 

Додаток 5 

до ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реалізації права на 

міжнародну академічну 

мобільність 

бакалаврів, магістрів 

ТНПУ ім. В. Гнатюка 

 

ДОГОВІР №____ 

про навчання за програмою міжнародної академічної мобільності  

бакалаврів, магістрів ТНПУ ім. В. Гнатюка 

м. Тернопіль «___» _______ 201__ р. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка (далі – 

ТНПУ ім. В. Гнатюка), в особі ректора Буяка Б. Б., який діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони, та _________________________________________________________ (ПІБ 

студента) 

_____________________________________________________________________________

___ 

ступінь ____________, _____ рік навчання, 

спеціальність________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

факультет 

_______________________________________________________________________ 

навчання за кошти _____________________ (державного бюджету, фізичних, юридичних 

осіб) 

(далі – Студент), з іншої сторони, уклали цей Договір про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.  ТНПУ ім. В. Гнатюка забезпечує організацію навчання Студента за програмою 

міжнародної академічної мобільності, а Студент - виконання вимог навчання за цією 

програмою у порядку та на умовах цього Договору. 

1.2. Форма академічної мобільності 

_________________________________________________ 

1.3. Програма міжнародної академічної мобільності 

___________________________________ 

1.4. Строк академічної мобільності з «___» ________ 201__ по «___» ___________201__ 

1.5. Іноземний навчальний заклад, що приймає Студента (далі – Іноземний навчальний 

заклад) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________ (назва, країна, 

адреса) 

1.6. Інформація про навчальну програму зазначена в додатках до договору. 

1.7. Документ, який Студент отримає після успішного завершення програми академічної 

мобільності 

_____________________________________________________________________ 

       (спільний диплом, диплом, сертифікат, академічна довідка тощо) 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА  ТНПУ ім. В. Гнатюка 

 

2.1. ТНПУ ім. В. Гнатюка зобов'язується: 

2.1.1. Забезпечити організацію навчання Студента за програмою міжнародної 

академічної мобільності. 



2.1.2. Погодити перезарахування у  ТНПУ ім. В. Гнатюка навчальних дисциплін, 

опанованих під час участі у програмі міжнародної академічної мобільності Додатком до 

цього Договору. 

2.1.3. Здійснити перезарахування навчальних дисциплін, погоджених до 

перезарахування у Додатку до цього Договору та успішно опанованих Студентом під час 

його навчання за програмою міжнародної академічної мобільності згідно з 

Положенням про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність 

бакалаврів, магістра в  ТНПУ ім. В. Гнатюка (далі - Положення про міжнародну 

академічну мобільність). 

2.1.4. Інформувати про правила та вимоги в ТНПУ ім. В. Гнатюка щодо організації 

навчання Студента за програмою міжнародної академічної мобільності, встановлювати 

строк та форму подання Студентом інформації про результати навчання за програмою 

академічної мобільності. 

2.1.5. Здійснювати контроль за навчанням Студента за програмою міжнародної 

академічної мобільності в Іноземному навчальному закладі. 

2.1.6. Зберегти на період навчання за програмою академічної мобільності місце навчання, 

виплату стипендії згідно із законодавством, якщо умовами програми академічної 

мобільності не передбачена виплата стипендії. 

 

2.2. ТНПУ ім. В. Гнатюка має право: 

2.2.1. Вимагати від Студента під час навчання за програмою міжнародної академічної 

мобільності виконання усіх правил та вимог, що встановлені Іноземним навчальним 

закладом. 

2.2.2. Вимагати від Студента надання інформації про результати навчання за програмою 

міжнародної мобільності в Іноземному навчальному закладі протягом періоду навчання, 

після завершення навчання за програмою міжнародної академічної мобільності згідно з 

цим Договором та Положенням про міжнародну академічну мобільність. 

2.2.3. Не здійснювати перезарахування навчальних дисциплін, опанованих Студентом за 

програмою міжнародної академічної мобільності, якщо не виконано умови Положення 

про міжнародну академічну мобільність. 

2.2.4. Відрахувати Студента з ТНПУ ім. В. Гнатюка, якщо він не подав до  

ТНПУ ім. В. Гнатюка звіт про результати навчання у встановлений строк або успішно не 

опанував гри і більше навчальні дисципліни згідно з Додатком до цього Договору. 

2.2.5. Запропонувати Студенту повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб, якщо Студент опанував менше трьох навчальних дисциплін згідно з 

Додатком до цього Договору. 

2.2.6. Відрахувати Студента, який протягом встановленого строку не подав до  

ТНПУ ім. В. Гнатюка звіт та не приступив до навчання. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТУДЕНТА 

 

3.1. Студент зобов'язується: 

3.1.1. Виконувати усі вимоги законодавства, Статуту, положень  ТНПУ ім. В. Гнатюка з 

організації освітнього процесу, міжнародної академічної мобільності  

ТНПУ ім. В. Гнатюка, законодавства країни перебування, вимог Іноземного навчального 

закладу, у тому числі виконувати навчальні плани, програми нормативних і вибіркових 

дисциплін, дотримуватись 

навчальної дисципліни, цього Договору. 

3.1.2. Вчасно прибути до місця навчання, протягом 15 днів з дня перетину кордону країни 

перебування, в якій розташований Іноземний навчальний заклад, встати на консульський 

облік. 

3.1.3. Успішно пройти навчання у строки, визначені цим Договором. 

3.1.4. У встановлені строки внести (за потребою) зміни до Додатку до цього Договору (до 

переліку начальних дисциплін тощо). 

3.1.5. Після завершення навчання в Іноземному навчальному закладі вчасно повернутися 

до  ТНПУ ім. В. Гнатюка для продовження навчання. 



3.1.6. Після завершення навчання в Іноземному навчальному закладі надати у 

встановленому в  ТНПУ ім. В. Гнатюка порядку документи, зокрема: 

1) документ з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю 

кредитів, інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків, завірений в 

установленому порядку Іноземним навчальним закладом; 

2) звіт про результати навчання за програмою академічної мобільності. 

 

3.2. Студент має право: 

3.2.1. Отримувати необхідну інформацію щодо участі у програмах міжнародної 

академічної мобільності. 

3.2.2. Надавати та отримувати інформацію для розробки матеріалів на виконання цього 

Договору. 

3.2.3. За умови погодження програми академічної мобільності і вчасного надання 

результатів участі у програмі академічної мобільності перезарахувати у  

ТНПУ ім. В. Гнатюка навчальні дисципліни згідно з Додатком до цього Договору, 

Положення про міжнародну академічну мобільність. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони 

несуть відповідальність згідно із законодавством, цим Договором. 

4.2. У разі невиконання або неналежного виконання Студентом умов цього Договору, 

Студент може бути відрахований у встановленому в  ТНПУ ім. В. Гнатюка. порядку. 

4.3.  ТНПУ ім. В. Гнатюка не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за 

цим Договором, якщо таке невиконання сталося з вини Іноземного навчального закладу 

зміни нормативно-правових актів, умов навчання за програмою міжнародної академічної 

мобільності, які змінюють встановлені цим Договором умови. 

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

взятих на себе зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли під час дії цього 

Договору, та підтверджені у встановленому законодавством порядку уповноваженими 

органами. 

4.5. Спори, які виникають між Сторонами за цим Договором або його виконанням, 

вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спір 

вирішується у судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю, що передбачені 

законодавством України. 

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 

_________, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами передбачених ним 

зобов'язань. 

5.2. Цей Договір припиняється у разі відрахування Студента з  ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

5.3. Дія Договору зупиняється у разі надання Студенту академічної відпустки згідно із 

законодавством на весь строк такої відпустки. 

Зміни до цього Договору сторони вносять шляхом оформлення відповідних додатків до 

цього Договору, додаткового договору. 

5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не 

врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному 

для кожної із Сторін. 

6.2. Додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору: Додаток 1- Зміст програми 

міжнародної мобільності; Додаток 2 - Зміни у програмі міжнародної мобільності. 

 



 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                              БУЯК Б.Б.   

 

Студент 

________________________________________ 

паспорт  серія _____ № ___________, виданий 

________________________________________ 

__________________________.____.____.____р. 

Адреса: _________________________________ 

________________________________________ 

Ідентифікаційний номер ___________________ 

З вимогами законодавства, положеннями 

ТНПУ ім. В. Гнатюка з організацією освітнього 

процесу, навчальними планами, умовами 

міжнародної академічної мобільності в ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, іноземному ВНЗ ознайомлений 

і зобов’язуюсь виконувати 

 

__________________   ____________________ 

          (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

 

 

Погоджено: 

 

Декан факультету_____________________________________________(_______________) 

                                                    (назва)                                        (підпис)    (ініціали; прізвище) 

Начальник відділу 

міжнародних зв’язків____________________________________________   (Р. М. Мисула) 

                                                         (підпис)                                       (ініціали; прізвище)                                      

Проректор з наукової роботи  

та міжнародного співробітництва____________________________    (Г. І. Фальфушинська) 

                                                                            (підпис)                    (ініціали; прізвище) 

 
 


