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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про академічну мобільність учасників освітнього 
процесу (далі - «Положення») Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв (далі - КМАЕЦМ) розроблено з метою встановлення 
єдиного порядку організації програм академічної мобільності для учасників 
освітнього процесу закладів вищої/фахової передвищої освіти України на 
території України чи поза її межами.

1.2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього 
процесу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 №579; 
Статуту КМАЕЦМ, інших нормативно-правових документів з питань 
вищої/фахової передвищої освіти.

1.3. Академічна мобільність учасників освітнього процесу здійснюється 
на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та 
науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між 
іноземним або вітчизняним закладом вищої/фахової передвищої освіти та 
КМАЕЦМ, за узгодженими та затвердженими в установленому порядку 
індивідуальними навчальними планами здобувачів вищої/фахової передвищої 
освіти та програмами навчальних дисциплін, а також може бути реалізоване 
учасниками освітнього процесу КМАЕЦМ з власної ініціативи, підтриманої 
адміністрацією КМАЕЦМ на основі індивідуальних запрошень та інших 
механізмів.

Індивідуальна академічна мобільність учасників освітнього процесу 
КМАЕЦМ, що реалізується на основі індивідуальних запрошень без 
узгодження з адміністрацією КМАЕЦМ, можлива лише у період канікул (для 
здобувачів освіти), відпустки або академічної відпустки.

1.4. Цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права на 
академічну мобільність повинні відповідати основним принципам Спільної 
декларації міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої 
освіти», вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 р. (Болонська декларація).

1.5. Академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 
закладі вищої/фахової передвищої освіти (науковій установі) на території 
України чи поза її межами.

1.6. Учасниками освітнього процесу КМАЕЦМ є здобувані освіти: 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр; освітніх 
ступенів бакалавра, магістра; науково-педагогічні, наукові, педагогічні 
працівники; інші учасники освітнього процесу (далі — Учасники освітнього 
процесу).



Учасниками академічної мобільності є учасники освітнього процесу 
КМАЕЦМ, та його партнери-заклади вищої/фахової передвищої освіти 
(наукові установи, підприємства, організації) в межах чи поза межами 
України.

1.7. Право на академічну мобільність реалізується на підставі 
міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, 
міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між 
КМАЕЦМ та вітчизняними та /або іноземними закладами вищої освіти 
(науковими установами, підприємствами, організаціями) або їх основними 
структурними підрозділами (далі — організації-партнери), а також між 
учасником освітнього процесу КМАЕЦМ та закладом вищої/фахової 
передвищої освіти (науковою установою, підприємством, організацією) з 
власної ініціативи, підтриманої адміністрацією КМАЕЦМ, в якій він постійно 
навчається або працює на основі індивідуальних запрошень та інших 
механізмів.

1.8. За домовленістю між учасниками академічної мобільності: 
здійснюється відбір учасників освітнього процесу для участі в програмах 
академічної мобільності; регламентуються перелік вимог та документів, 
необхідних для підтвердження участі в програмі академічної мобільності, 
процедура і строк їх подання; визначаються етапи, фінансові умови, види та 
форми академічної мобільності, тривалість і зміст навчання та стажування у 
закладах вищої/фахової передвищої освіти (наукових установах 
підприємствах, організаціях) - партнерах; визначаються умови визнання 
результатів навчання, стажування або проведення наукових досліджень та 
звітування науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників.

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ.

2.1. Основними цілями академічної мобільності є:
- підвищення якості вищої/фахової передвищої освіти;
- підвищення ефективності наукових досліджень;
- підвищення конкурентоздатності випускників КМАЕЦМ на 

українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
- збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої/фахової 

передвищої освіти щодо інших моделей створення та поширення знань;
- залучення світового інтелектуального потенціалу до освітнього 

процесу в КМАЕЦМ на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між 
закладами вищої/фахової передвищої освіти - партнерами;

- встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
- гармонізація освітніх стандартів закладах вищої/фахової передвищої 

освіти-партнерів.
2.2. Основними завданнями академічної мобільності здобувачів 

вищої/фахової передвищої освіти КМАЕЦМ є :



- підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів 
вищої/фахової передвищої освіти, проведення досліджень з використанням 
сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми методами 
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/фахової 

передвищої освіти двох документів про вищу освіту з додатками 
встановленого у закладах вищої/фахової передвищої освіти - партнерах 
зразка.

та інформацією про систему оцінювання в них навчальних здобутків 
здобувачів вищої/фахової передвищої освіти;

- підвищення рівня володіння іноземними мовами;
- посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових 

досліджень;
- підтримка культурних, соціальних, економічних, політичних 

взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

3. ВИДИ ТА ФОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

3.1. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона 
поділяється на:

- внутрішню академічну мобільність — академічна мобільність право на 
яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у організаціях- 
партнерах в межах України;

- міжнародну академічну мобільність — академічна мобільність право 
на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у 
організаціях-партнерах поза межами України, а також іноземними 
учасниками освітнього процесу в КМАЕЦМ.

3.2. Основні види академічної мобільності:
- ступенева мобільність — навчання в організації-партнера, відмінній 

від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття 
ступеня вищої/фахової передвищої освіти, що підтверджується документом 
(документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої/фахової 
передвищої освіти від двох або більше організацій - партнерів;

- кредитна мобільність — навчання у організацїї-партнері, відмінній 
від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття 
кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі 
— ЄКТС) та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без 
здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані в організаціях-партнерах 
постійного місця навчання учасника освітнього процесу, за умови, що 
загальний період навчання для учасників програм кредитної мобільності в 
організаціях-партнерах, що направляє за програмою мобільності, залишається 
незмінним;



3.3. Умови навчання і перебування учасників освітнього процесу щодо 
академічної мобільності та інші питання визначаються двосторонніми або 
багатосторонніми угодами між КМАЕЦМ та організаціями-партнерами.

3.4. Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, 
що здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра; 
освітні ступені бакалавра, магістра у вітчизняних закладах вищої/фахової 
передвищої освіти, є:

- навчання за програмами академічної мобільності;
- мовне стажування;
- наукове стажування.
3.5. Формами академічної мобільності для науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу, є:
- участь у спільних проектах;
- викладання;
- наукове дослідження;
- наукове стажування;
- підвищення кваліфікації.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КМАЕЦМ

4.1. Участь в програмах академічної мобільності регламентується 
двосторонніми договорами між КМАЕЦМ та організаціями-партнерами. 
Організації, які можуть виступати партнерами за програмами академічної 
мобільності: заклади вищої/фахової передвищої освіти, наукові установи, 
організації, що забезпечують навчання/стажування учасників програм — за 
освітньою або науковою складовою.

4.2. Загальноорганізаційний супровід міжнародної академічної 
мобільності здійснює Сектор по роботі з іноземцями та особами без 
громадянства.

4.3. До участі у програмах академічної мобільності допускаються 
здобувані денної форми навчання освітніх ступенів бакалавра (починаючи з 
другого курсу), магістра, а також науково-педагогічні, педагогічні працівники 
Академії.

4.4. За здобувачами вищої/фахової передвищої освіти на період 
навчання в іншому закладі вищої/фахової передвищої освіти (науковій 
установі, підприємстві, організації) - партнері на території України чи поза її 
межами зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну 
мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством 
протягом навчання, стажування чи провадження наукової діяльності в іншому 
закладі вищої/фахової передвищої освіти (науковій установі, підприємстві, 
організації) - партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія 
не передбачена умовами академічної мобільності.

4.5. Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної 



мобільності студентів вищої/фахової передвищої освіти - партнерів та 
процедура їх подання регламентуєтья угодами між закладами вищої/фахової 
передвищої освіти - партнерами.

4.6. На час навчання у організації-партнера здобувану вищої/фахової 
передвищої освіти надається індивідуальний навчальний план, що встановлює 
порядок вивчення навчальних дисциплін та складання контрольних заходів за 
результатами навчання з урахуванням особливостей навчального плану 
спеціальності та програми академічної мобільності, узгоджений із завідувачем 
випускової кафедри, деканом факультету, де навчається студент, і 
затверджується проректором з навчальної роботи.

4.7. Навчання за індивідуальним навчальним планом може 
здійснюватися із застосуванням технологій дистанційного (електронного) 
навчання.

4.8. Здобувач вищої/фахової передвищої освіти, крім вивчення у 
організації-партнері обов’язкових навчальних дисциплін, має право 
самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін (за рахунок кредитів 
вибіркової частини навчального плану освітньої програми), за погодженням з 
КМАЕЦМ.

4.9. Здобувач вищої/фахової передвищої освіти, який бере участь у 
міжнародній програмі академічної мобільності, підписує договір про 
міжнародну академічну мобільність з КМАЕЦМ.

4.10. За здобувачами вищої/фахової передвищої освіти КМАЕЦМ, що 
беруть участь у програмі академічної мобільності, передбачається збереження 
стипендії у випадку, якщо: - студент не отримує фінансування за програмою 
мобільності (усі форми академічної мобільності); - студент отримує часткове 
фінансування (наприклад, вартість проживання програма покриває (або 
надають гуртожиток), а кошти на щоденні витрати і харчування не 
передбачені); - студент за програмою мобільності (кредитна мобільність) не 
може прослухати в закордонному ЗВО достатньої кількості курсів, які будуть 
перезараховані в КМАЕЦМ, і студент додатково виконує індивідуальну 
програму навчання у КМАЕЦМ, яка передбачає зарахування ЄКТС- кредитів 
у більшій кількості, ніж зараховується за результатами навчання у 
закордонному закладі вищої/фахової передвищої освіти.

4.11. Здобувач вищої/фахової передвищої освіти, який навчається на 
договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
(контракт/договір) у закладі вищої/фахової передвищої освіти, що направив 
його на навчання до іншого закладу (наукової установи, підприємства, 
організації) - партнера на території України чи поза її межами, своєчасно 
вносить плату за освітні послуги в розмірах та у строки, що встановлені 
підписаним ним Договором про навчання.

4.12. Здобувач вищої/фахової передвищої освіти, що уклали договори 
про навчання чи практику/стажування за програмою академічної мобільності, 
не відраховуються із складу здобувачів вищої/фахової передвищої освіти на 
період реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти.



4.13. Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної 
мобільності здобувачів вищої/фахової передвищої освіти організацій- 
партнерів та процедура їх подання регламентується угодами між КМАЕЦМ та 
організаціями-партнерами.

4.14. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники закладів 
вищої/фахової передвищої освіти (наукових установ) усіх форм власності 
можуть реалізувати право на академічну мобільність для провадження 
професійної діяльності відповідно до укладеного договору про участь у 
програмі академічної мобільності. При цьому за зазначеними працівниками 
зберігається основне місце роботи у вітчизняному закладі освіти до одного 
року. Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи 
зберігається на строк до шести місяців, якщо вона не передбачена програмою 
академічної мобільності.

4.15. Основою позбавлення працівника КМАЕЦМ заробітної плати на 
період реалізації права на академічну мобільність є наявність трудового 
договору між працівником КМАЕЦМ та іноземними закладами вищої/фахової 
передвищої освіти (науковими установами) або їх основними структурними 
підрозділами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ

АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

5.1 Учасники освітнього процесу КМАЕЦМ, які є здобувачами 
вищої/фахової передвищої освіти в межах програм внутрішньої мобільності, 
зараховуються до закладів вищої/фахової передвищої освіти (наукових 
установ, підприємств, організацій) - партнерів в Україні як такі, що тимчасово 
допущені до освітнього процесу і мають права та обов'язки здобувачів 
вищої/фахової передвищої освіти вітчизняного вищого навчального закладу.

5.2. Учасники освітнього процесу КМАЕЦМ мають право:
- вчасно отримувати інформацію щодо можливостей, умов, переліків 

вимог, етапів та термінів участі в програмах внутрішньої та міжнародної 
академічної мобільності;

- звертатися до керівництва КМАЕЦМ з власною ініціативою щодо 
реалізації права на участь в програмах академічної мобільності (зокрема, за 
наявності індивідуальних запрошень від закладів вищої/фахової передвищої 
освіти або наукових установ, підприємств, організацій);

— за погодженням з КМАЕЦМ самостійно обирати додаткові навчальні 
дисципліни для вивчення під час навчання у закладі вищої/фахової 
передвищої освіти (науковій установі) - партнері (для здобувачів 
вищої/фахової передвищої освіти);

- безпечні та нешкідливі умови праці та навчання;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною базою закладу, що приймає;
— участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах;



- представлення своїх наукових робіт для публікацій.
5.3. Учасники освітнього процесу КМАЕЦМ зобов'язані:
- своєчасно надати необхідні документи та необхідну інформацію для 

участі в програмі академічної мобільності;
- вчасно прибути до місця виконання програми академічної мобільності;
- під час реалізації права на академічну мобільність дотримуватися 

законодавства країни перебування, правил внутрішнього розпорядку, Статуту 
та інших нормативно-правових документів закладу вищої/фахової передвищої 
освіти (наукової установи, підприємства, організації), в якому реалізується 
право на академічну мобільність;

- виконати індивідуальний навчальний план;
- після завершення заходів із реалізації академічної мобільності у 

закладі вищої/фахової передвищої освіти (науковій установі)-партнері вчасно 
повернутися до закладу вищої/фахової передвищої освіти, що направив;

- подавати у терміни, встановлені КМАЕЦМ звіти за результатами 
виконання програм академічної мобільності.

6. ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ

6.1. Після повернення до КМАЕЦМ учасник освітнього процесу, який 
реалізовував право на академічну мобільність, в залежності від її форми, надає 
відповідний документ, який посвідчує перелік, кількість кредитів ЄКТС та 
результати вивчення навчальних дисциплін та інформацію про систему 
оцінювання навчальних здобутків учасника освітнього процесу або звіт щодо 
виконання програми викладання, проходження практики, стажування, 
проведення наукових досліджень тощо, завірений в установленому порядку у 
закладі вищої/фахової передвищої освіти, на базі якого здійснюється 
академічна мобільність.

6.2. КМАЕЦМ в установленому порядку приймає рішення щодо 
допуску до навчання/роботи учасника освітнього процесу, який брав участь у 
програмі академічної мобільності.

6.3. Якщо здобувач вищої/фахової передвищої освіти під час 
перебування у закладі вищої/фахової передвищої освіти, на базі якого 
здійснюється академічна мобільність, не виконав програму навчання, то після 
повернення до КМАЕЦМ, де він постійно навчається, йому може бути 
запропоновано індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості, 
затверджений в установленому порядку або повторний курс навчання за 
рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

7. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ 
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ/ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

7.1. Визнання результатів навчання в межах академічного 



співробітництва з закладами вищої/фахової передвищої освіти (науковими 
установами) - партнерами здійснюється з використанням Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) або з використанням 
системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої/фахової 
передвищої освіти, прийнятої у країні закладі вищої/фахової передвищої 
освіти-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЄКТС.

7.2. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття 
вищої/фахової передвищої освіти в межах програми академічної мобільності 
ґрунтується на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто 
здобувачем вищої/фахової передвищої освіти у закладі вищої/фахової 
передвищої освіти-партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою 
програмою КМАЕЦМ.

7.3. Після завершення навчання відповідно до укладеного Договору про 
навчання за програмою міжнародної академічної мобільності студент надає до 
випускової кафедри, деканату звіт або результати навчання.

7.4. КМАЕЦМ без додаткової атестації визнає позитивні результати 
навчання та відповідні їм оцінки, отримані у закладі вищої/фахової 
передвищої освіти-партнері під час участі у програмі академічної мобільності 
з навчальних дисциплін, що внесені до Договору про академічну мобільність.

7.5. КМАЕЦМ перезараховує дисципліни, вивчені у закладах 
вищої/фахової передвищої освіти-партнері під час участі у програмі кредитної 
академічної мобільності, якщо вони внесені до договору про академічну 
мобільність, укладеного між КМАЕЦМ та учасником програми академічної 
мобільності і якщо їхній зміст та/або результати, отримані компетенції і обсяг 
співпадають з навчальною дисципліною КМАЕЦМ не менш ніж на 60%.

7.6. За рішенням випускової кафедри навчальна дисципліна з меншою 
кількістю кредитів ЄКТС закладу вищої/фахової передвищої освіти-партнера 
ніж в КМАЕЦМ, може бути перезарахована, якщо зміст такої дисципліни та 
отримані після її вивчення компетенції відповідають вимогам відповідної 
дисципліни навчального плану КМАЕЦМ.

7.7. За рішенням випускової кафедри декілька навчальних дисциплін 
закладі вищої/фахової передвищої освіти-партнера може бути перезараховано 
в КМАЕЦМ як одна дисципліна, якщо обсяг, зміст цих дисципліни та отримані 
після їх вивчення компетенції відповідають вимогам відповідної дисципліни 
навчального плану КМАЕЦМ.

7.8. КМАЕЦМ сприяє перезарахуванню кредитів і оцінок, отриманих під 
час участі у програмі міжнародної кредитної академічної мобільності 
студентами КМАЕЦМ, які перебували на відповідних програмах до введення 
цього Положення в дію, а також під час участі в інших навчальних програмах, 
які передбачають отримання кредитів (літні, зимові школи тощо), згідно з 
відповідною заявою студента до завідувача випускової кафедри і згідно з 
умовами, викладеними вище.

7.9. За рішенням Вченої ради КМАЕЦМ дистанційне навчання, 
викладання, стажування, наукова діяльність, участь у міжнародній 
конференції в режимі онлайн, що проводились спільно із іноземним 



партнером, можуть бути визнані академічною мобільністю за умови видачі 
партнером учаснику академічної мобільності відповідного документу 
(диплому, сертифікату, довідки, тощо), що засвідчує його участь у спільних 
заходах та/або набуття ним необхідних компетентностей.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення вводиться в дію після його схвалення Вченою радою та 
затвердження наказом ректора КМАЕЦМ.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Вченої 
ради КМАЕЦМ та затверджуються наказом ректора КМАЕЦМ. У такому ж 
порядку Положення скасовується.

8.3 Контроль за виконанням вимог Положення несуть посадові особи 
КМАЕЦМ, відповідно до їх функціональних обов’язків.


