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Академічна мобільність 

 Академічна мобільність – це можливість 

учасників освітнього процесу 

навчатися, стажуватися чи проводити 

наукову діяльність в іншому закладі 

вищої освіти (науковій установі) на 

території України чи поза її межами. 



Академічна мобільність  
(нормаивна база) 

 Закон України “Про вищу освіту” 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

(затверджене постановою КМУ від 12.08.2015 №579) 

 Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти 

полтавської державної аграрної академії від (затверджено Вченою 

Радою ПДАА 31.10.2019) 



Академічна мобільність  
(за місцем реалізації права на мобільність) 

 Внутрішня академічна мобільність – академічна 

мобільність, право на яку реалізується здобувачами 

вищої освіти Академії у закладах вищої освіти – 

партнерах в межах України, а також учасниками 

освітнього процесу українських закладів вищої освіти 

(наукових установах) в Академії; 

 Міжнародна академічна мобільність – академічна 

мобільність, право на яку реалізується здобувачами 

вищої освіти Академії у закладах вищої освіти – 

партнерах поза межами України, а також учасниками 

освітнього процесу іноземних закладів вищої освіти 

(наукових установ) в Академії. 



Види академічної 

мобільності 
 Ступенева мобільність – навчання у закладі вищої освіти – партнері, 

відмінному від постійного місця проживання / навчання учасника 

освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що 

підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про 

здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше закладів вищої 

освіти (наукових установ) (у межах спільних чи узгоджених програм 

та угод (договорів) про співпрацю в рамках реалізації права на 

академічну мобільність або договорів про спільні / подвійні дипломи 

або за власною ініціативою); 

 Кредитна мобільність – навчання у закладі вищої освіти – партнері, 

відмінному від постійного місця навчання учасників освітнього 

процесу, з метою здобуття кредитів ЄКТС або відповідних 

компетентностей / результатів навчання (без здобуття кредитів 

ЄКТС), що будуть визнані у Академії чи постійному місці навчання 

інших учасників освітнього процесу закладів вищої освіти – 

партнерів. При цьому загальний період навчання для учасників 

програм кредитної мобільності у закладі вищої освіти (науковій 

установі), що направляє за програмою мобільності, залишається 

незмінним. 



Форми академічної 

мобільності 

 навчання; 

 

 мовне стажування; 

 

 навчально-наукове стажування; 

 

 практика; 

 

 літні та інші школи. 



Завдання академічної мобільності ЗВО 

 підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, 

проведення досліджень з використанням сучасного 

обладнання й технологій, опанування новітніх методів 

дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної 

роботи та впровадження її результатів; 

  набуття професійного досвіду під час проходження 

навчальних та виробничих практик; 

 можливість одночасного отримання здобувачем вищої 

освіти двох документів про вищу освіту з додатками 

встановленого у закладах вищої освіти – партнерах зразка та 

інформацією про існуючу в них систему оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; 

 підвищення рівня володіння іноземними мовами; 

 посилення інтеграції освіти та науки, розвиток подальших 

наукових досліджень, поглиблення знань національних 

культур інших країн, а також поширення знань про мову, 

культуру, освіту та науку України; 

 підтримка соціальних, економічних, культурних, 

політичних 

взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами. 



Керівництво із забезпечення 

академічної мобільності 
 Перший проректор 

  

 Координатор від Академії 

 

 Координатор від факультету 

 

 Координатор від випускової 
кафедри 



Вимоги до ЗВО, претендента на участь в 

програмі академічної мобільності 

 1) наявність високого балу успішності, який не 

нижчий 4,0 за 4-х бальною шкалою та 80 балів 

за 100-бальною шкалою; 

 2) досягнення у студентській науково-дослідній 

роботі; 

 3) освітньо-професійні (освітньо-наукові) 

програми навчання (підготовки) здобувача вищої 

освіти повинні відповідати освітньо-професійним 

(освітньо-науковим) програмам у закладі вищої 

освіти – партнері; 

 4) володіння на достатньому рівні англійською 

мовою або мовою країни, в якій передбачається 

проходження навчання (стажування) чи інших 

форм академічної мобільності. 



Документи, якими супроводжується 

програма академічної мобільності: 
 Інформаційний пакет з академічної мобільності; 

 Заява ЗВО претендента на участь в програмі академічної 
мобільності ректору ПДАА з проханням про допуск до 
конкурсного відбору; 

 Витяг з протоколу засідання випускової кафедри, що 
забезпечує підготовку ЗВО за відповідною ОПП; 

 Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету 
(конкурсної комісії факультету); 

 Тристороння угода за програмою академічної 
мобільності; 

 Заява ЗВО учасника програми академічної мобільності 
ректору ЗВО-партнеру з проханням про допуск до занять; 

 Наказ ректора ЗВО-партнера про допуск до занять;  

 Звіт про результати виконання програми академічної 
мобільності + академічна довідка (сертифікат, додаток 
до диплому тощо). 



Перезарахування освітніх компонент за 

програмою академічної мобільності 
може бути прийнято комісією по перезарахуванню, що формується 

розпорядженням декана факультету, за таких умов: 
 наявності академічної довідки або документу про вищу освіту з 
додатком встановленого у закладі вищої освіти – партнері зразка чи 
інших документів з переліком та результатами вивчення освітніх 
компонентів, кількістю годин і кредитів ЄКТС та інформації про систему 
оцінювання навчальних здобутків здобувача вищої освіти, виданих 
закладом вищої освіти – партнером; 
 якщо при порівнянні навчального плану підготовки здобувачів 
вищої освіти за освітньо-професійними програмами Академії та 
вищезазначених документів закладів вищої освіти – партнерів назви 
освітніх компонент ідентичні або мають незначну стилістичну 
відмінність; 
 якщо назви  освітніх компонент освітньо-професійних програм 
мають значні розбіжності, але зазначені ними компетентності та 
результати навчання співпадають на 50%; 
 якщо загальний обсяг годин, відведених на вивчення освітніх 
компонентів, не менший, ніж передбачений затвердженою у 
встановленому порядку в Академії освітньо-професійною програмою; 
 якщо співпадають форми підсумкового контролю з освітніх 
компонент освітньо-професійних програм в академії та закладі вищої 
освіти – партнері. 



Академія скеровуючи здобувачів вищої 

освіти на участь в академічній мобільності: 
 укладає угоди про співробітництво з українськими та іноземними 

закладами вищої освіти (науковими установами) чи їх основними 

структурними підрозділами або групою закладів вищої освіти різних 

країн, щодо реалізації програми академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти Академії та учасників освітнього процесу українських та 

іноземних закладів вищої освіти (наукових установ) та узгоджує 

програми академічної мобільності; 

 забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до інформації про 

наявні програми академічної мобільності, існуючі критерії відбору, 

процедуру і строк його проведення та перелік документів, необхідних 

для підтвердження участі в програмі академічної мобільності; 

 здійснює відбір здобувачів вищої освіти для участі в програмах 

академічної мобільності; 

 визначає етапи, фінансові умови, види, форми, тривалість і зміст 

академічної мобільності у закладах вищої освіти – партнерах; 

 визначає умови визнання результатів навчання та інших форм 

академічної мобільності, звітування здобувачів вищої освіти. 

 надає здобувачам вищої освіти консультативні послуги під час 

оформлення документів для участі у програмах академічної мобільності; 

 контролює наявність документів, що підтверджують законність 

перебування здобувачів вищої освіти – іноземців на території 

приймаючої країни. 

 оприлюднює на сайті інформацію щодо можливості участі здобувачів 

вищої освіти у програмах академічного обміну. 



Заклад вищої освіти – партнер, що 

приймає на навчання: 

 тимчасово допускає до освітнього процесу здобувача вищої освіти 

Академії, направленого на навчання на визначений угодою (договором) 

термін, відповідно до норм законодавства приймаючої сторони; 

 створює усі необхідні умови для виконання здобувачем вищої освіти 

програми академічної мобільності; 

 сприяє здобувачам вищої освіти у вирішенні візових, житлових та 

побутових проблем; 

 надає можливість здобувачам вищої освіти Академії брати участь у 

наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представляти свої наукові роботи для публікацій, користуватися 

навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базами; 

 контролює наявність документів, що підтверджують законність 

перебування здобувачів вищої освіти – іноземців на території приймаючої 

країни; 

 після завершення навчання видає здобувачу вищої освіти академічну 

довідку або документ про вищу освіту з додатком встановленого у 

закладі вищої освіти – партнері зразка чи інший документ з переліком 

опанованих компонент освітньо-професійних програм та кредитів ЄКТС 

або компетентностей та результатів навчання, інформмацією про 

систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 



ЗВО учасники програм академічної 

мобільності мають право на: 

 навчання за програмами академічної мобільності у закладах 

вищої освіти – партнерах; 

 самостійний вибір додаткових навчальних дисциплін за 

погодженням з Академією в межах узгоджених програмою 

академічної мобільності; 

 безпечні та нешкідливі умови навчання, стажування чи 

інших форм академічної мобільності; 

 користування навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною базою закладу вищої освіти – 

партнера, що приймає; 

 участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, 

конкурсах, представлення своїх наукових робіт для публікацій; 

 можливість отримання документа про відповідний освітній 

ступінь встановленого у закладі вищої освіти – партнері зразка, 

відповідно до угоди (договору) про співробітництво, в рамках 

реалізації права на академічну мобільність. 



ЗВО учасники програм академічної 

мобільності зобов’язані: 

 своєчасно надати необхідні документи для участі в 

програмі академічної мобільності; 

 вчасно прибути до місця навчання, стажування чи 

інших форм академічної мобільності; 

 під час навчання дотримуватися законодавства країни 

перебування, правил внутрішнього розпорядку, Статуту 

та інших нормативно-правових документів закладу вищої 

освіти – партнера, що приймає; 

 оволодіти відповідними компетентностями та 

результатами навчання в межах освітніх компонент 

освітньо-професійних програм за затвердженою 

програмою академічної мобільності; 

 після завершення навчання, стажування чи іншої 

форми академічної мобільності у закладі вищої освіти – 

партнері вчасно повернутися до Академії та прозвітувати 

про виконання програми академічної мобільності. 


