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1.Що таке академічна мобільність?
2. Чим врегульоване право студентів на 
академічну мобільність?
3. У чому полягає право студента на академічну
мобільність?
4. Які є форми та види академічної мобільності
студента.
5. Як скористатись правом на академічну
мобільність?
6. Які умови участі у програмах академічної
мобільності?
7. Які терміни програми академічної мобільності?



Поняття академічної мобільності

Академічна мобільність
— переміщення студентів і
викладачів закладів освіти
на певний період часу в
інший освітній або науковий
заклад в межах або за
межами своєї країни з метою
навчання або викладання.



Чим врегульоване право студентів на 

академічну мобільність?

Право студентів на академічну мобільність
регулюється Законом України «Про вищу
освіту», Положенням про порядок реалізації
права на академічну мобільність,
затвердженим постановою КМУ від 12 серпня
2015 р. № 579. Окрім цього, заклади вищої та
фахової передвищої освіти освіти приймають
внутрішні правові акти щодо реалізації права
на академічну мобільність.

У Чернівецькому медичному фаховому
коледжі



Академічна мобільність

Міжнародна

Ступенева

Бакалавр, магістр

Кредитна

Бакалавр, 
магістр, аспірант, 

докторант

Внутрішня

Кредитна

Бакалавр, 
магістр, аспірант, 

докторант



У чому полягає право студента 

на академічну мобільність?

Згідно з Законом України «Про вищу освіту»,
студенти мають право на академічну мобільність, у
тому числі міжнародну. Студенти, які реалізовують це
право не відраховуються із закладу освіти, за ними
зберігається місце навчання та стипендія (ст.46, 62).

Виплата стипендії зберігається у повному обсязі,
якщо студент не отримує фінансування за програмою
мобільності або отримує лише часткове фінансування
(наприклад, програма покриває вартість проживання,
а кошти на дорожні витрати і харчування не
передбачені програмою).

Для реалізації права на академічну мобільність
студент може обрати ЗВО (університет або коледж) або
певну наукову установу як в Україні, так і за кордоном.



Які є форми та види академічної

мобільності студента?
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність

визначено три форми академічної мобільності студента: навчання за
програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове
стажування.

Академічна мобільність може бути внутрішньою, коли студент
тимчасово переходить на навчання, стажування або здійснення наукової
роботи в інший український ЗВО (наукову установу), та зовнішньою,
коли обраний студентом університет чи наукова установа знаходяться за
кордоном.

Окрім цього, академічна мобільність може бути ступеневою, якщо
студент навчається у іншому закладі вищої освіти для того, щоб здобути
освітній ступінь (наприклад, бакалавра або магістра) та диплом про вищу
освіту, або кредитною, якщо в результаті навчання студент здобуває не
освітній ступінь, а вивчає певні навчальні дисципліни (оцінені в
кредитах ЄКТС) та/або здобуває компетентності чи інші результати (які
не оцінюються в кредитах ЄКТС, але можуть бути визнані закладом
вищої освіти постійного місця навчання).



Стажування чи відрядження? 

Стажування

Max 1 рік

Навчання за акредитованими 
програмами

Довгострокова мобільність

Відрядження

Max 60 діб

Конференції, семінари, мовні 
курси, короткотермінова 

мобільність



Як скористатись правом на 

академічну мобільність?

Насамперед студентові слід звернутися до відповідного
відділу або центру у своєму закладі вищої освіти
(наприклад, до відділу академічної мобільності, відділу
міжнародних зв’язків, центру міжнародної освіти тощо).
Там він зможе ознайомитись з програмами академічної
мобільності, у яких заклад бере участь, з’ясувати умови, на
яких зможе взяти участь у такій програмі, які документи
для цього потрібні та ін. Зазвичай такі відділи розміщують
інформацію про усі актуальні пропозиції на своїй інтернет-
сторінці та/або у соцмережах.



Академічна мобільність передбачає співпрацю між

закладами освіти, яка здійснюється у вигляді двосторонніх,

багатосторонніх угод (проєктів) та передбачає обмін

студентами, викладачами, які діляться професійним

досвідом. Це забезпечує процес доступу до закладу освіти та

визнання періодів навчання здобувачів у ньому відповідно до

Положень про академічну мобільність та Порядок

визначення академічної різниці, її складання та

перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін.



Чернівецький медичний фаховий коледж уклав угоди та активно
співпрацює з наступними закладами освіти, практичної охорони
здоров’я, громадською організацією: Львівська медична академія ім.
А. Крупинського, Львівський медичний фаховий коледж
післядипломної освіти, Рівненська медична академія, Черкаська
медична академія, Кам'янський медичний коледж; Департамент
охорони здоров’я Чернівецької ОДА; КНП «Буковинський клінічний
онкологічний центр», КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Роша», КНП «Глибоцький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги», КНП «Вижницька районна лікарня»
Вижницької районної ради, ОКНП «Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр», КНП «Чернівецький обласний
перинатальний центр», ОКНП «Чернівецька обласна клінічна
лікарня», Чернівецька обласна громадська організація «Асоціація
медичних сестер»









Які умови участі у програмах

академічної мобільності?

Відбір учасників програм академічної мобільності

проводиться, як правило, за конкурсом з урахуванням результатів

їх навчання чи професійної діяльності, наукових (творчих)

здобутків, знання іноземної мови, додаткових вимог, передбачених

договорами, угодами, контрактами, грантами, проектами тощо.

Критеріями конкурсного відбору можуть бути: успішне

завершення першого курсу навчання на бакалавраті, високий

рейтинг успішності студента (відсутність академічних

заборгованостей впродовж останнього навчального року, високий

середній бал успішності, наприклад, 80 і більше тощо), участь у

науковій роботі (наявність наукових публікацій, тези конференцій,

наукові статті тощо), перемога в освітніх, наукових конкурсах та

олімпіадах, наявність рекомендаційних листів тощо.



Які терміни програми

академічної мобільності?

Академічна мобільність студентів не впливає на загальний
термін навчання, тому студент може навчатися/стажуватися в
іншому закладі вищої освіти як в Україні, так і закордоном
під час навчального року або під час канікул. Для цього йому
встановлюється індивідуальний графік навчання, який
дозволяє не відвідувати аудиторні заняття у своєму закладі
освіти та виконувати навчальний план дистанційно. Якщо
дисципліни у навчальних планах обох ЗВО збігаються, то
вони можуть бути взаємозараховані.

Терміни участі в програмах академічної мобільності
обмежуються закладом освіти, за учасниками академічної
мобільності зберігається місце навчання терміном до одного
року.



Основні підходи до пошуку 

програми
Пошук 
країни/ 

університету

Вступ на 
програму 

Пошук 
стипендії  

Пошук 
стипендійної 

програми

Пошук 
університету/ 

програми 

Отримання 
стипендії





Виміри та види академічної

мобільності
Розрізняють такі види академічної мобільності:

‾ пряма мобільність — переміщення студентів, аспірантів, викладачів зі своєї

країни за кордон;

‾ зворотна мобільність — переміщення іноземних громадян для навчання або

проведення досліджень у їхні країни;

‾ експортна мобільність, або зовнішня мобільність — з погляду країни-

постачальника студента;

‾ імпортована мобільність, або вхідна мобільність — з погляду країни-донора.

Виміри:

1) вертикальний — навчання студента в іншому виші, після закінчення якого

він отримує ступінь;

2) горизонтальний — навчання в іншому зпротягом певного періоду

(семестру, навчального року), після чого студент повертається до свого закладу

та продовжує навчання.



Академічна 
мобільність



Джерела використання

https://osvita.ua/vnz/high_school/71057/

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA
%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%
D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%
D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1
%96%D1%81%D1%82%D1%8C

https://osvita.ua/vnz/high_school/71057/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

