
Пам’ятка для аспірантів щодо процедури 

оформлення направлення на навчання/стажування за 

програмою академічної мобільності в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

 

ДО МОБІЛЬНОСТІ:  

КРОК 1. Порахувати бюджет. 

Необхідно врахувати витрати на візу, транспорт, медичне 

страхування, проживання та харчування. Закласти в бюджет суму на 

непередбачувані витрати.  

УВАГА! Якщо Ви номіновані на стипендію, яку буде виплачувати 

приймаюча сторона або стороння організація, врахуйте, що перші 

виплати можуть бути здійснені тільки в кінці першого місяця 

навчання/стажування.  

Будьте готові в перший місяць навчання/стажування покрити 

витрати самостійно. 

 

КРОК 2. Пройти реєстраційні процедури. 

В більшості випадків всю необхідну інформацію щодо реєстрації 

Ви отримаєте на електронну пошту безпосередньо від координатора 

програми приймаючої організації, або Ви можете самостійно знайти ці 

процедури на офіційному сайті приймаючого університету (організації, 

установи). Також, зверніться до представника приймаючої сторони для 

уточнення типу медичного страхування, і необхідної страхової суми.  

 

КРОК 3. Вирішити візові питання. 

Переконайтеся, що ваш закордонний паспорт дійсний протягом 

усього терміну перебування за кордоном + має необхідну кількість 

місяців після завершення програми. Уточніть цю інформацію в 

посольстві / консульстві / візовому центрі, де будете отримувати 

візу. Подача заяв на візу відбувається не раніше 3 місяців і не 

пізніше 1 місяця до передбачуваної дати вильоту. 

 

КРОК 4. Підготувати документи для оформлення наказу про 

відрядження за кордон у Відділі міжнародних зв'язків 

 

КРОК 5. Підготуватися до від'їзду. 

Перегляньте список речей, які необхідно взяти з собою. 

  1) Закордонний паспорт; 



  2) Медичне страхування і медична довідка (якщо необхідно), 

відповідно до вимог приймаючої сторони; 

  3) Копії всіх необхідних документів (закордонний паспорт, віза, 

внутрішній паспорт, запрошення, медична довідка тощо) в друкованому 

та електронному форматі; 

  4) Невелика сума готівки; 

  5) Контакти та адреси посольства України за кордоном, 

гуртожитку, міжнародного відділу відповідного університету, 

представника приймаючої організації; 

  6) Ліки, які Вам можуть знадобитися; 

  7) Одяг, відповідно до погодних умов і сезону тієї країни, де 

знаходиться приймаючий університет, організація, установа; 

  8) Зарядні пристрої для мобільного телефону та іншої техніки, 

канцелярські товари; 

  9) В ручну поклажу візьміть з собою документи, гроші, контакти 

та зарядні пристрої. 

 

ПІД ЧАС МОБІЛЬНОСТІ 

Після приїзду до приймаючого університету необхідно:  

 

Поселитися в гуртожиток  

Зареєструватися у Відділі міжнародних зв'язків (International Office) 

приймаючого університету або в приймаючій організації, установі; 

Подати документи і отримати дозвіл на проживання в країні 

перебування  

Відвідати настановчу сесію (Orientation Week)  

Ознайомитися з правилами, які діють в приймаючому університеті, 

організації, установі;  

Перевірити розклад занять; 

Якщо у Вас відбудуться будь-які зміни в индивідуальних планах 

дослідження, внесіть зміни у ваш Договір про навчання/стажування 

(Learning/ Training Agreement), і подбайте про те, щоб отримати всі 

необхідні підписи на ньому. Обовязково узгодити зміни з науковим 

керівником та керівником відділу аспірантури ХНЕУ ім. С.Кузнеця 

Дізнатися місце проведення занять та як туди дістатися  

Перед завершенням мобільності заповніть фінальний звіт і 

поставте на ньому всі підписи  



Зверніться до приймаючого ВНЗ за отриманням виписки з 

оцінками (Transcript of Records) або Сертифікату про проходження 

стажування зі всіма необхідними підписами 

 

ПІCЛЯ МОБІЛЬНОСТІ 

 

Після повернення із навчання/стажування до ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

впродовж місяця але не пізніше початку періоду наступної атестації 

необхідно надати до  Відділу міжнародних зв'язків та відділу 

аспірантури та докторантури такі документи: 

1. ЗВІТ за весь період навчання/стажування із обов’язковим 

зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів 

та оцінок. Або звіт про проходження стажування підписаний науковим 

керівником. Після розгляду на засіданні відповідної кафедри вищого 

навчального закладу звіт підлягає затвердженню вченою радою вищого 

навчального закладу. 

2. ДОКУМЕНТ, що засвідчує результати проходження 

навчання/стажування (сертифікат, диплом, академічна довідка, 

виписка навчальних досягнень /Transcript of Records/ 

3. КОПІЮ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ із ідентифікаційною 

сторінкою та обов'язково зі сторінками з відмітками про перетин 

українського кордону та сторінка з візою. Нагадуємо, шо повернення 

в інші терміни (терміни відрядження вказані у наказі про відрядження за 

кордон) і без оформлення відповідних документів з вини учасника 

програми мобільності кваліфікується як порушення навчальної 

дисципліни. 

4. Згідно із заявою аспіранта за поданням завідувача відділу 

аспірантури і докторантури видається наказ про повернення аспіранта 

з навчання/стажування як такого, що розпочав навчання (підготовку) в 

аспірантурі. 

Якщо з будь-яких причин відбувається непередбачене повернення 

до України, то необхідно з’явитися до відділу міжнародних зв'язків із 

закордонним паспортом для оформлення наказу про повернення. 

 

Якщо аспірант ХНЕУ ім. С. Кузнеця не повернувся вчасно з 

навчання/стажування за кордоном, яке було пов'язане з виконанням 

навчального завдання / науково-дослідної роботи, або не подав звіт про 

результати навчання / стажування, (академічної довідки/сертифікату), 



він відраховується з ХНЕУ ім. С. Кузнеця як такий, що не розпочав 

навчання у встановлений термін. 

 

 


