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2) академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в
іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території
України чи поза її межами.
Постанова КМУ № 579 від 12/08/2015
Про затвердження Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність.

Положення про академічну мобільність

Право на академічну мобільність передбачено для усіх
учасників освітнього процесу, у т.ч. іноземців:
• Студентів бакалаврату та магістратури
• Здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
• Наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників

Власна ініціатива як підстава для участі у програмах
мобільності (за умови підтримки адміністрацією)

Положення про академічну мобільність
Наближення до практик ЄПВО:
• Цілі, завдання і правила мобільності визначаються Болонською
декларацією
• Види мобільності відповідають термінології і практиці
Європейського Простору Вищої Освіти
• Результати навчання визнаються на основі Європейської
кредитно-трансферної системи (ЄКТС) та зараховуються до
програм навчання в Україні

• Результати навчання визнаються шляхом порівняння змісту
навчальних програм, а не дослівного порівняння назв курсів

Положення про академічну мобільність
Основними видами академічної мобільності є:
• ступенева мобільність
• кредитна мобільність (загальний період навчання
залишається незмінним)

Форми академічної мобільності:
• для освітніх ступенів: навчання за програмами академічної
мобільності, мовне стажування, наукове стажування
• для наукових ступенів та наукових працівників: участь у
спільних проектах, викладання, наукове дослідження і
стажування, підвищення кваліфікації

Положення про академічну мобільність
Умови реалізації права на академічну мобільність
• За здобувачами вищої освіти відповідно до укладеного
договору зберігається місце навчання та виплата стипендії,
якщо стипендія не передбачена умовами академічної
мобільності
• Науково-педагогічні працівники відповідно до укладеного
договору зберігають основне місце роботи до одного року.
Оплата праці зберігається на строк до шести місяців.
•

Облік в ЄДЕБО

Окремі пункти положення та інші нормативно-правові акти
Укладення договору про академічну мобільність:

Договори укладають вітчизняні учасники академічної мобільності та
вітчизняні ВНЗ, у яких вони навчаються/працюють/провадять наукову
діяльність до початку програми академічної мобільності.
Рекомендації щодо інформації у договорі – на сайті МОН
http://mon.gov.ua/citizens/rozyasnennya/akademichna-mobilnist/

Внесення змін до інших НПА та чинної постанови:

В частині виплати стипендій – зміни до постанови КМУ № 882
“Питання стипендіального забезпечення”
Зміни до постанови №579 щодо оплати праці наукових, науковопедагогічних та педагогічних працівників.

Виплата стипендій (проект Порядку призначення і виплати
стипендій - на погодженні)

Внесення змін до постанови № 882 “Питання стипендіального
забезпечення”, відповідно до ЗУ “Про вищу освіту”
• Призначення і виплата академічних стипендій може
здійснюватись за рахунок власних надходжень
• Студент отримує стипендію, якщо вона не передбачена
програмою мобільності (або у перерахунку менша, ніж
українська) у іншому навчальному закладі, і це зазначено в
договорі між студентом та основним ВНЗ

Виплата стипендій (проект Порядку призначення і виплати
стипендій - на погодженні)
Порядок виплати стипендії в основному ВНЗ:
 протягом одного семестру за програмою академічної
мобільності - виплата за результатами останнього
семестрового контролю
 подальше призначення стипендії вирішується
стипендіальною комісією після повернення студента за
результатами визнання результатів навчання отриманих
закордоном
 Якщо на дату закінчення першого після повернення
семестрового контролю нема академічної заборгованості, у
разі позитивного рішення комісії, стипендія виплачується у
повному обсязі

Дякую за увагу!
для питань, ідей та пропозицій:
a_novosad@mon.gov.ua

