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Положення про академічну 
мобільність КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 

Положення про визнання в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського результатів 
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Наказ 7/157 від 28.08 2020Наказ НОН/303/2021 від 15.12.2021

Порядок оформлення
індивідуального навчального
плану студента у зв’язку з участю
у програмах академічної
мобільності

Наказ 1/252 від 17.07.2017

Положення про програми
подвійного диплому в КПІ 
ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/174 від 30. 09.2020

Порядок реалізації академічної мобільності в
умовах дії правового режиму воєнного стану

Наказ НУ/52/2022 від 14.03.2022



Здобувач /НПП тимчасового 
перебуває за кордоном / 

планує виїхати 

Потребує підтримки, але програму 
самостійно не знаходить

Алгоритм дій
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Відділ академічної мобільності забезпечує 
документальний супровід ініціативної мобільності 

і надає консультативну підтримку щодо пошуку 
програм  

• Заповнює гугл-форму Відділу 
академічної мобільності

Знаходить програму 
підтримки самостійно
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Реалізація академічної мобільності в умовах 
воєнного стану здобувачами здійснюється 

переважно у формі ІНІЦІАТИВНОЇ МОБІЛЬНОСТІ (за 
межами програм, що передбачені чинними 

договорами) та можлива за умови їх відповідності 
освітній програмі, за якою навчається здобувач.

Учасники академічної 
мобільності з числа здобувачів 

зараховуються до іноземних 
ЗВО як такі, що тимчасово 

допущені до освітнього 
процесу іноземного ЗВО.

Для реалізації права на академічну
мобільність в умовах воєнного стану НПП
може проходити стажування або
залучатись до організації освітнього
процесу іноземного ЗВО у формі, яка
встановлена в іноземному ЗВО відповідно
до чинного законодавства.
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Цей порядок стосується
здобувачів всіх рівнів вищої
освіти (бакалаврів, магістрів,
аспірантів) та НПП, яким не
заборонено перетин
державного кордону України
(виїзд).

У разі евакуації або самостійного

виїзду здобувача / НПП за

кордон, він може звернутися до

іноземних ЗВО, у тому числі

ЗВО-партнерів КПІ ім. Ігоря

Сікорського для участі в програмі

академічної мобільності.



Алгоритм дій
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Здобувачеві 
рекомендується 

здійснювати паралельне 
дистанційне навчання в КПІ 

Узгодження можливості визнання дисциплін, що 
вивчаються у приймаючому ЗВО, з координатором 

мобільності факультету/інституту та завідувачем кафедри

Здобувач /НПП або ЗВО повідомляє про це 
Відділ академічної мобільності 

ВАМ  врегульовує з приймаючим ЗВО питання 
документального супроводу тимчасового 
залучення здобувача /НПП до освітнього / 

наукового процесу 

Складання Індивідуального плану учасника академічної 
мобільності (ІНП). До ІНП вносять всі дисципліни, обрані у 

ЗВО-партнері та всі дисципліни,
передбачені робочим навчальним планом у КПІ на 

семестр, з вказівкою щодо визнання

Можливість 
визнання ІСНУЄ

Після отримання підтвердження від іноземного 
або українського ЗВО

Можливості визнання НЕМАЄ
(наприклад, інша 

спеціальність, освітня 
програма тощо)



Процедура визнання 
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Після мобільності

Заступник декана з навчально-виховної роботи факультету/інституту спільно з 
завідувачем кафедри та координатором мобільності приймають рішення щодо 

визнання результатів, укладають протокол 

Здобувач отримує у ЗВО-партнері академічну довідку з результатами навчання 
(Transcript of Records) і подає її до деканату 

факультету/інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дисципліни КПІ ім. Ігоря Сікорського, які не входили до списку визнання, складаються 
здобувачем згідно термінів, визначених у індивідуальному навчальному плані 

(дистанційна робота з викладачами з таких дисциплін відбувається протягом семестру, 
формат роботи узгоджується до початку мобільності на етапі укладання ІНП )

Здобувач продовжує навчання 
у КПІ ім. Ігоря Сікорського



Для науково-педагогічних працівників 
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Для науково-педагогічних працівників документи 
оформлюються з огляду на особливості їх залучення до 
освітнього процесу у приймаючому ЗВО та можливості 

роботи над міжнародними науковими проектами

визнання здійснюється згідно чинних 
процедур та з огляду на вид мобільності  
(викладання/ стажування, проведення 

досліджень тощо)


