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Національний університет ”Києво-
Могилянська академія”: що ми?

Близько 4000 студентів

6 факультетів: 

• гуманітарних наук 

• економічних наук

• правничих наук

• природничих наук

• соціальних наук і соціальних технологій 

• факультет інформатики



Міжнародна кредитна і ступенева 
мобільність: статистика, говоримо 

про студентів

Від нас - 50-70 студентів 

щосеместру (до 15 за кредитною 

мобільністю)

До нас  - близько 20-30 

щосеместру

УВАГА! Що рахуємо? 



Міжнародна мобільність: партнери
• UNIVERSIDAD DE ALMERIA, Spain 
• VIDZEMES AUGSTSKOLA, Latvia
• STIFTUNG EUROPA-UNIVERSITAT VIADRINA FRANKFURT (ODER), Germany 
• UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Poland
• UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI, Romania 
• Masarykova univerzita, Czech Republic 
• UNIVERSITY OF GLASGOW, UK 
• UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, France
• RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN, the Netherlands 
• KOZEP-EUROPAI EGYETEM / CEU, Hungary 
• UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE, Slovak Republic 
• UNIVERZITET U NISU, Serbia
• INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS, France 
• VILNIAUS KOLEGIJA, Lithuania
• UNIVERSITETET I BERGEN, Norway 
• UNIVERSITE PARIS I PANTHEON-SORBONNE, France 
• FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA, Germany 
• UNIVERSIDAD DE GRANADA, Spain 
• UNIVERZITA KARLOVA, Czech Republic 
• OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG, Germany
• UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE, France 
• RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM, Germany 
• JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN, Germany 
• KADIR HAS UNIVERSITESI, Turkey 
• HELSINGIN YLIOPISTO, Finland etc



Міжнародна мобільність: як  
регулюється у НаУКМА?

•ПОЛОЖЕННЯ
про порядок участі у програмах 
міжнародної академічної 
мобільності студентів НаУКМА

•2016, 2017 і 2018





Умовні види мобільності

• ”Вільна” мобільність –

міжуніверситетський договір про 

мобільність укладено на рівні 

університету чи декількох програм / 

спеціальностей

• (Вузько) галузева мобільність

• Мобільність в межах спільних програм



Умовні види мобільності

• ”Вільна” мобільність – опційне “вікно”

• Бакалаврат - 3-4 ріку 

• Магістратура - весняний семестр 1-го 

року чи осінній 2-го 



”Вільна” мобільність, як це працює? 

Програма підготовки складається:

• нормативні навчальні дисципліни та 

практика (140 кредитів ЄКТС);

• нормативні навчальні дисципліни (134 кредитів 

ЄКТС);

• практика (6 кредитів ЄКТС);

• вибіркові навчальні дисципліни та практика (88 

кредитів ЄКТС);

• дисципліни професійної та практичної 

підготовки (63 кредити ЄКТС);

• дисципліни вільного вибору студента (25 

кредитів ЄКТС);

• атестація (12 кредитів ЄКТС).



”Вільна” мобільність, як це працює? 



Особливості Могилянки?

Під час участі у програмах кредитної 
мобільності студенти НаУКМА …
можуть опановувати навчальні 
дисципліни, які будуть перезараховані
в НаУКМА як обов’язкові, 
професійно-орієнтовані вибіркові 
дисципліни чи як дисципліни 
вільного вибору. 



Особливості Могилянки?

• Під час навчання студентів НаУКМА за 
програмами кредитної мобільності не 
менше ніж половину дисциплін, які вони 
опановують, мають становити 
дисципліни, які будуть перезараховані у 
НаУКМА як обов’язкові чи професійно-
орієнтовані вибіркові дисципліни. 



Особливості Могилянки?

• Студентові можуть бути перезараховані професійно-
орієнтовані вибіркові дисципліни, прямих аналогів яких не існує 
в навчальному плані відповідної̈ спеціальності у НаУКМА, але 
які відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці цієї 
спеціальності і якщо вивчення професійно-орієнтованих
вибіркових дисциплін у певному обсязі передбачене відповідною 
спеціальністю у семестрі (навчальному році), під час якого 
здійснюється мобільність, чи у наступних семестрах (роках). 

• Як дисципліни вільного вибору … можуть бути зараховані 
дисципліни на вибір студента, прямих аналогів яких не існує у 
НаУКМА, якщо ці дисципліни відповідають вимогами НаУКМА 
щодо дисциплін вільного вибору і якщо вивчення вибіркових 
дисциплін у певному обсязі передбачене відповідною 
спеціальністю у семестрі (навчальному році), під час якого 
здійснюється мобільність, чи у наступних семестрах (роках). 



Особливості Могилянки?

• За рішенням випускової кафедри навчальна 
дисципліна з меншою кількістю кредитів ЄКТС у ВНЗ-
партнера ніж в НаУКМА, може бути перезарахована
за кількістю відповідної кредитів у НаУКМА, якщо 
зміст такої дисципліни та отримані після її 
вивчення компетенції відповідають вимогам 
відповідної навчальної дисципліни НаУКМА. 

• За рішенням випускової кафедри декілька навчальних 
дисциплін ВНЗ-партнера може бути перезараховано
у НаУКМА як одна дисципліна НаУКМА, якщо обсяг, 
зміст цих дисципліни та отримані після їх вивчення 
компетенції відповідають вимогам відповідної 
навчальної дисципліни НаУКМА 



(Вузько) галузева мобільність

Зберігаються принципи, зазначені для 

“вільної” мобільності 



Мобільність в межах спільних 
програм

• FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA, 

Germany - спільна магістерська програма з 

німецьких та європейських студій

• UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Poland - спільна 

магістерська програма із Східноєвропейських 

студій

• Vilnius University, Lithuania - спільна магістерська 

програма з європейського і міжнародного права

• UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE, France –

спільна магістерська програма з економіки 

(фінансується за рахунок Erasmus KA107!)



Мобільність в межах спільних 
програм

• Дисципліни партнерських університетів – у 

навчальних планах НаУКМА, обв’язкове і 

структуроване “вікно” мобільності

• Є нюанси – наприклад, німецькі університети 

працюють з тематичними модулями, а не з 

окремими дисциплінами



MILETUS, Students’ Mobility 
Capacity Building in Higher 

Education in Ukraine and Serbia

Розробка моделей віртуальної і 

змішаної (blended) мобільності:

- для магістрів - створення окремих 

курсів (дисциплін, елементів 

дисциплін) за принципом PBL

- для PhD студентів – ”змішана” 

мобільність
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The European Association of Distance 
Teaching Universities (EADTU) 
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The European Association of Distance 
Teaching Universities (EADTU) 



https://eadtu.eu/documents/Innovative_Models_f
or_Collaboration_and_Student_Mobility_in_Euro
pe.pdf

• Embedded mobility within a course
• Exchange mobility for individual 

students (virtual Erasmus mobility)
• Networked mobility in networked 

curricula and courses with mobility 
windows

• Integrated mobility in joint curricula 
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https://www.openvirtualmobility.eu



• Мобільність – не самоціль

• Місце мобільності у ”навчальній

парадигмі” університету

• Корисні для університету формати

мобільності (загальноуніверситетські,

спеціалізовані, для підтримки програм

тощо)

• Хто за що відповідає – e.g. чи має

міжнародний відділ відповідати за

зміст?

• Внутрішній діалог навколо мобільності

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ



Дякую за увагу!

Лариса Човнюк

larch@ukma.edu.ua


