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1. Керуючись Законом України «Про фахову передвищу освіту» термін 

«академічна мобільність» тлумачити можна так:  

«Академічна мобільність у фаховій передвищій освіті – це можливість учасників 

освітнього процесу навчатись, викладати, стажуватися чи проводити дослідницьку 

(мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі освіти (науковій установі) на 

території України чи поза її межами, без відрахування чи звільнення  з певного 

місця навчання або роботи». 

2. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»:  

2.1. Форми академічної мобільності є: навчання за програмами академічної 

мобільності, мовне стажування, наукове стажування; 

2.2. За домовленістю між учасниками академічної мобільності: 

- здійснюється відбір учасників освітнього процесу для участі в 

програмах академічної мобільності; 

- регламентуються перелік вимог і документів, необхідних для 

підтвердження участі у програмі академічної мобільності, процедура і 

строк їх подання; 

- визначаються етапи, фінансові умови, види та форми академічної 

мобільності, тривалість і зміст навчання та стажування у вищих 

навчальних закладах (наукових установ)-партнерах; 

- визначаються умови визначення результатів навчання, стажування або 

проведення наукових досліджень і звітування науково-педагогічних, 

наукових і педагогічних працівників. 

3. Результати навчання, отримані під час академічної мобільності, 

визначаються згідно із Положенням про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти, в Олександрійському педагогічному фаховому 

коледжі імені В.О. Сухомлинського 

4. У реалізацій правил академічної мобільності необхідно дотримуватись 

нормативної бази: 

1) Закону України «Про освіту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

«Погоджено» 

на засіданні методичної ради 

Олександрійського 

педагогічного 

фахового коледжу 

імені В.О.Сухомлинського 

протокол № 3 від 07.12.2021 

«Затверджено» 

на засіданні педагогічної ради  

Олександрійського  

педагогічного фахового 

коледжу  

імені В.О.Сухомлинського 

протокол № 17 від 09.12.2021 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text


2) Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

3) Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text 

4) Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих в 

інших закладах освіти, в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_perezarah.pdf 
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