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ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від __ ______ 2015 р. № ____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реалізації права на академічну мобільність 

 

1.  Це Положення розроблено відповідно до пункту 23 статті 13 Закону України 

«Про вищу освіту» та встановлює єдиний порядок організації програм академічної 

мобільності для учасників освітнього процесу вищих навчальних закладів України на 

території України чи поза її межами. 

2. Цілі, завдання та загальні правила забезпечення та реалізації академічної 

мобільності відповідають основним принципам Болонської декларації. 

3. Учасники освітнього процесу та вищі навчальні заклади, що беруть участь у 

академічній мобільності, надалі іменуються учасниками академічної мобільності.  

4. Академічна мобільність учасників освітнього процесу може здійснюватись 

на підставі міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти, програм та 

проектів, угод про співробітництво між вищими навчальними закладами України або 

їх основними структурними підрозділами на підставі узгоджених навчальних планів, 

особистої ініціативи учасників освітнього процесу та інших механізмів. 

5. Академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність тощо в іншому 

вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її 

межами (далі - вищі навчальні заклади-партнери).  

6. Кредитна академічна мобільність – навчання у вищому навчальному закладі-

партнері для отримання кредитів ЄКТС, що будуть визнані у вищому навчальному 

закладі України, де постійно навчається здобувач вищої освіти без присудження 

ступеня вищої освіти вищого навчального закладу-партнера. При цьому загальна 

тривалість навчання не збільшується. 

Ступенева академічна мобільність - навчання у вищому навчальному закладі-

партнері, що передбачає отримання документа про вищу освіту (наукові ступені) за 

відповідними ступенями вищого навчального закладу-партнера. 

7. Основними видами академічної мобільності є: 

внутрішня академічна мобільність – навчання, викладання, проходження 

практики, стажування, проведення наукових досліджень тощо учасників освітнього 

процесу вищих навчальних закладів України у вищих навчальних закладах-партнерах 

України; 
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міжнародна академічна мобільність – навчання, викладання, проходження 

практики, стажування, проведення наукових досліджень тощо учасників освітнього 

процесу вищих навчальних закладів України у вищих навчальних закладах-партнерах 

поза межами України; 

групова академічна мобільність – навчання, викладання, проходження практики, 

стажування, проведення наукових досліджень групою учасників освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах-партнерах, організовані вищим навчальним закладом 

України з метою реалізації освітніх, академічних та дослідницьких програм тощо; 

індивідуальна академічна мобільність – навчання, викладання, проходження 

практики, стажування, проведення наукових досліджень в індивідуальному порядку 

учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах-партнерах з метою 

реалізації індивідуальних освітніх, академічних та дослідницьких програм тощо; 

ініціативна академічна мобільність – навчання, викладання, проходження 

практики, стажування, проведення наукових досліджень учасників освітнього 

процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вищого навчального 

закладу України, з метою реалізації індивідуальних освітніх, академічних та 

дослідницьких програм, в рамках вітчизняних і зарубіжних державних програм та 

проектів тощо. 

8. Право на участь у програмах академічної мобільності мають студенти 

освітніх рівнів молодшого бакалавра та бакалавра (починаючи з другого курсу), 

спеціаліста, магістра, особи, які здобувають наукові ступені доктора філософії 

(кандидата наук) або доктора наук, науково-педагогічні, наукові та педагогічні 

працівники.  

9. Відповідно до домовленостей між учасниками академічної мобільності: 

здійснюється відбір учасників освітнього процесу для участі в програмах 

академічної мобільності; 

регламентується перелік необхідних документів для участі в програмі 

академічної мобільності та процедура їх подання; 

визначаються етапи, тривалість та зміст навчання, стажування або проходження 

практики тощо у вищих навчальних закладах-партнерах. 

10. На період навчання в іншому навчальному закладі на території України чи 

поза її межами здобувачі вищої освіти мають право на збереження місця навчання та 

виплату стипендії протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності 

в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи 

поза її межами. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти. 

11. Здобувач вищої освіти, крім вивчення у вищому навчальному закладі-

партнері обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору 

додаткових навчальних дисциплін.  
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12.  Формами академічної мобільності для студентів вищих навчальних 

закладів є: 

 навчання за програмами студентського обміну у вищому навчальному закладі-

партнері; 

навчання за спільними освітніми програмами; 

мовні і наукові стажування; 

навчальна (дослідницька, виробнича) практика;  

участь у літніх школах; 

участь у конференціях, семінарах тощо. 

13. Формами академічної мобільності для осіб, які здобувають наукові ступені 

доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, науково-педагогічних, 

наукових та педагогічних працівників є: 

участь у семінарах, наукових школах і конференціях та інше; 

участь у спільних проектах; 

професійну діяльність; 

участь в освітній діяльності приймаючої сторони; 

вивчення досвіду приймаючої сторони; 

встановлення партнерських відносин тощо. 

14. Фінансування учасників освітнього процесу, які реалізують право на 

академічну мобільність у вищих навчальних закладах-партнерах, здійснюється за 

рахунок коштів міжнародних фондів, установ, організацій, фізичних або юридичних 

осіб тощо відповідно до домовленостей між учасниками академічної мобільності. 

15. Академічна мобільність, реалізована у формі приватної поїздки, можлива в 

період щорічної оплачуваної відпустки або відпустки без збереження заробітної 

плати за рахунок коштів науково-педагогічних, наукових та педагогічних 

працівників. 

16. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники вищого навчального 

закладу всіх форм власності мають право на академічну мобільність для провадження 

професійної діяльності. При цьому їм гарантується збереження місця роботи у 

вищому навчальному закладі України. 

17. Визнання результатів навчання здійснюється, як правило, з використанням 

європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЄКTС або з використанням 

системи оцінювання вищого навчального закладу-партнера. 

18. Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі 

наданого здобувачем вищої освіти документа з переліком та результатами вивчення 

навчальних дисциплін, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про систему 

оцінювання навчальних здобутків, завіреного в установленому порядку у вищому 

навчальному закладі, на базі якого здійснюється академічна мобільність. 
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19. Академічна різниця навчальних дисциплін визначається вищим навчальним 

закладом, де постійно навчається здобувач вищої освіти. Порядок ліквідації 

академічної різниці відбувається у порядку, встановленому вищим навчальним 

закладом, де постійно навчається здобувач вищої освіти.  

20.  Атестація здобувачів вищої освіти , які реалізують право на академічну 

мобільність відбувається відповідно до законодавства. 

21. Після повернення до вищого навчального закладу України, учасник 

освітнього процесу надає документ з переліком та результатами вивчення навчальних 

дисциплін, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про систему оцінювання 

навчальних здобутків або звіт щодо виконання програми викладання, проходження 

практики, стажування, проведення наукових досліджень тощо, завірений в 

установленому порядку у вищому навчальному закладі, на базі якого здійснюється 

академічна мобільність. 

22. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у вищому навчальному 

закладі, на базі якого здійснюється академічна мобільність, не виконав програму 

навчання, то після повернення до вищого навчального закладу, де він постійно 

навчається, йому може бути запропоновано індивідуальний графік ліквідації 

академічної заборгованості, затверджений в установленому порядку або повторний 

курс навчання.  


