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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Академічна мобільність:
можливості для студентів та 

викладачів
Відділ академічної мобільності



Академічна мобільність –
це можливість студентів 
навчатися, стажуватися чи 
проводити наукову 
діяльність в іншому закладі 
вищої освіти або науковій 
установі на території України 
чи поза її межами.

Що таке «академічна мобільність»?

2



• Інформуємо про активні програми 
обміну

• Організовуємо інформаційні заходи

• Надаємо документосупровід в межах 
університету

• Координуємо програми мобільності в КПІ 
ім. Ігоря Сікорського

• Розвиваємо співпрацю з українськими та 
закордонними ЗВО

Основні напрями роботи
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Нормативні документи
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Положення про 
академічну мобільність у 
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок 
оформлення ІНП у зв’язку з 

участю в академічній 
мобільності

Положення про порядок 
конкурсного відбору 

кандидатів за проектами 
кредитної мобільності у 

рамках програми 
Еразмус+ КА107

Положення про порядок 
визнання дисциплін у КПІ 

ім. Ігоря Сікорського

Положення про програми 
подвійного диплому в КПІ 

ім. Ігоря Сікорського



Якою буває академічна мобільність?
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За місцем реалізації

Національна (внутрішня)

Міжнародна

За формою реалізації

Програми обміну

Мовні та наукові стажування

Участь у конференціях та 
літніх школах



Які програми пропонує КПІ ім. Ігоря 
Сікорського?
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Ініціативна мобільність –
навчання/стажування у 
організації або ЗВО, 
відмінній від постійного 
місця навчання студента за 
його ініціативи.

Ініціативна мобільність
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Активні програми
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Стажування MOPGA для молодих науковців у Франції

Цільова аудиторія: кандидати PhD, що отримали ступінь менше 5 
років тому

Напрямок програми: “Одне здоров’я” для стажування

Дедлайн: до 10 травня

Де: Онлайн, через платформу за посиланням: 
https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA4/

Деталі: https://www.campusfrance.org/en/visiting-fellowship-
program-for-young-researchers-mopga-4

https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA4/
https://www.campusfrance.org/en/visiting-fellowship-program-for-young-researchers-mopga-4


Проект “Освітні Гранти 2021”

Цільова аудиторія: викладачі, що розробляють та удосконалюють технічні курси

Напрями обміну:

• прикладна математика

• інженерія програмного забезпечення

• комп’ютерні науки та інформаційні технології

• комп’ютерна інженерія

Дедлайн: до 30 липня

Де: Онлайн, пакет документів надіслати на пошту
universities_cooperation@softserveinc.com

Деталі: https://hubs.ly/H0GMzsj0

Активні програми
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The Fulbright Visiting Scholar Program 

Цільова аудиторія: магістри, аспіранти, викладачі з науковим ступенем і без
(з досвідом науково-дослідної діяльності 7+ років, з публікаціями)

Галузі спеціалізації:

• гуманітарні

• суспільні

• точні

• технічні

• природничі

Дедлайн: до 15 жовтня

Де: Онлайн

Деталі: https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/

Активні програми
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https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/


Call for application: Einstein Fellowship

Цільова аудиторія: кандидати віком до 35 років (мінімум з 
дипломом бакалавра гуманітарних, соціальних чи точних наук)

Напрями обміну: повинен відрізнятися від галузі, за якою 
навчався та отримав диплом кандидат

Дедлайн: до 15 травня

Де: Онлайн, пакет документів надіслати на пошту
fellowship@einsteinforum.de

Деталі: https://einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en

Активні програми
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mailto:fellowship@einsteinforum.de
https://einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en


The PASIFIC Fellowship Programme

Цільова аудиторія: аспіранти

Напрям програми: будь-який напрям дослідження в Академії 
наук Республіки Польща протягом 2-х років

Дедлайн: до 30 червня

Де: Онлайн, відповідно до вимог за посиланням: 
http://pasific.pan.pl/call-1/

Деталі: http://pasific.pan.pl/

Активні програми
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http://pasific.pan.pl/call-1/
http://pasific.pan.pl/


Matsumae International Foundation Research Fellowship Program

Цільова аудиторія: кандидати зі ступенем PhD, віком до 49 років для 
проходження стажування

Вимоги:

• не бути в Японії з довготривалим візитом/на навчанні

• самостійно отримати запрошення від професора з приймаючого 
закладу для оформлення заявки

• володіння японською або англійському на високому рівні

Дедлайн: до 30 червня

Де: Онлайн, пакет документів надіслати на пошту; приклад заявки за 
посиланням: http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en

Деталі: http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

Активні програми
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http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en


Call for application: Exchange Programs at Shibaura Institute of Technology

Напрямки програми для навчання або дослідження:

• Sandwich Program (для бакалаврів, магістрів, тривалість до 2-х 
семестрів)

• Research Exchange Program (для бакалаврів 3+ курсу, тривалість від 8 
днів до 1 року)

Дедлайн: до 9 травня

Де: Онлайн, пакет документів надіслати на пошту Відділу мобільності
mobilnist@kpi.ua

Деталі:
1) https://www.shibaura-
it.ac.jp/en/study/exchange_programs/sandwich.html

2) https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/exchange_programs/research.html

Активні програми
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mailto:mobilnist@kpi.ua
https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/exchange_programs/sandwich.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/exchange_programs/research.html


Call for application: Ajou University Student Exchange Program

Цільова аудиторія: усі здобувачі вищої освіти

Напрями обміну:

• Інженерія

• Інформаційні технології

• Соціальні науки

• Бізнес

Дедлайн: до 10 травня

Де: Онлайн, пакет документів надіслати на пошту Відділу мобільності mobilnist@kpi.ua

Деталі: https://oia.ajou.ac.kr/oia/incoming/exchange-overview.do

Активні програми
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mailto:mobilnist@kpi.ua
https://oia.ajou.ac.kr/oia/incoming/exchange-overview.do


Стипендіальна програма GFPS eV в Німеччині

Цільова аудиторія: ЗВО денної форми навчання, віком до 26 років

Вимоги:

• кандидат ще не був стипендіатом довше як семестр у ФРН

• безкоштовна участь у 2-х наукових та культурних семінарах

Дедлайн: до 4 травня

Де: Онлайн + надіслати паперову копію на адресу МОН

Деталі: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-
litovskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki

Активні програми 
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https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki


Call for application: National Scholarship Programme of the Slovak Republic 
(NSP)

Цільова аудиторія: магістри та аспіранти для навчання або стажування

Тривалість:

• для магістрів – 1-2 семестра (4-5 або 9-10 місяців)

• для аспірантів – 1-10 місяців

Дедлайн: до 30 квітня

Де: Онлайн, пакет документів надіслати на пошту Відділу мобільності
mobilnist@kpi.ua

Деталі: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-
conditions/foreign-applicants

Активні програми
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mailto:mobilnist@kpi.ua
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants


The Fulbright Foreign Student Program

Цільова аудиторія: студенти, випускники ЗВО, молоді вчені

Галузі спеціалізації:

• Громадське управління;

• Економіка (теоретичні напрямки);

• Журналістика, засоби масової комунікації;

• Інженерні науки;

• Інформаційні науки;

• Комп’ютерні науки;

Дедлайн: до 16 травня

Де: Онлайн

Деталі: https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/

• Лінгвістика, прикладна лінгвістика;

• Математика, фізика, хімія;

• Матеріалознавство;

• Правознавство;

• Соціальна робота;

• Соціологія.

Активні програми
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https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/


Оголошено конкурс спільних українсько-литовських науково дослідних проектів

Цільова аудиторія: будь-які науково-дослідні групи

Напрямки програми:
• інформаційні та нові виробничі технології

• енергетика та енергоефективність

• екологія та раціональне природокористування

• науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері 
біотехнології, біоінженерії та генетики

• нові речовини та матеріали

• пріоритетні проблеми у сфері соціальних та гуманітарних наук

• технології оборонного спрямування

Дедлайн: до 4 травня

Де: Онлайн + надіслати паперову копію на адресу МОН

Деталі: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-
naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki

Активні програми 
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https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki


Набір до Університету Коруни, Королівство Іспанія

Цільова аудиторія: бакалаври, магістри, аспіранти, науково-педагогічні 
працівники (НПП)

Напрями співпраці:

• Law;

• Natural Sciences, Mathematics and Statistics;

• Information and Communication Technologies (ICTs).

Дедлайн: до 20 травня

Де: Онлайн, пакет документів надіслати на пошту Відділу мобільності
mobilnist@kpi.ua

Деталі: http://mobilnist.kpi.ua/university-of-a-coruna/

Активні програми
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mailto:mobilnist@kpi.ua
http://mobilnist.kpi.ua/university-of-a-coruna/


Набір до Університету Лотарингії, 
Франція

Дедлайн: до 5 травня

Де: Онлайн, пакет документів надіслати
на пошту Відділу мобільності
mobilnist@kpi.ua

Деталі: 
http://mobilnist.kpi.ua/universite-de-
lorraine/

Активні програми
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mailto:mobilnist@kpi.ua
http://mobilnist.kpi.ua/universite-de-lorraine/


Для магістрів та аспірантів на навчання
в кампус в м. Нансі:

• Big Data & Data Science (англомовний 
курс);

• Multiscale Materials (англомовний 
курс);

• Materials Science and Engineering 
(франкомовний курс);

• Computer Sciences (франкомовний 
курс);

• Geosciences & Civil Engineering 
(франкомовний курс).

Для аспірантів на наукове стажування
в кампус в м. Нансі:

• Computer Sciences;

• Energy and Applied and Theoretical 
Mechanics Sciences;

• Geosciences;

• Applied Mechanical Engineering;

• Material Sciences;

• Electrical Energy.

Для бакалаврів 4-го курсу та магістрів 
на навчання в кампус в м. Метц:

• Applied Mechanical Engineering.

Активні програми
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Королівство Бельгія
Сполучене Королівство 

Великої Британії та 
Північної Ірландії

Ірландія Королівство Іспанія Латвійська Республіка Литовська Республіка
Велике Герцогство 

Люксембург
Італійська Республіка

Румунія Королівство Нідерланди
Федеративна Республіка 

Німеччина
Королівство Норвегія Республіка Польща

Португальська 
Республіка

Турецька Республіка Французька Республіка

Королівство Швеція Японія Республіка Корея
Китайська Народна 

Республіка
Республіка Казахстан Республіка Болгарія

Федеративна Республіка 
Бразилія

Словацька Республіка

24 країни-партнера
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Нові можливості:
48 стипендіальних програм
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https://fulbright.org.ua/uk
https://fulbright.org.ua/uk


• Висока успішність
• Знання іноземної мови
• Наукові досягнення
• Власна мотивація

Які критерії необхідні для участі?
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Подача заявки на 
конкурс

Ви пройшли відбір

Оформлення 
документів у Відділі 

академічної 
мобільності

Оформлення 
документів на 

факультеті

Звітування після 
проходження 
мобільності

Оформлення візи

Ви не пройшли відбір Не засмучуватися та 
подаватися ще 

Етапи участі в конкурсі за програмами обміну
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1. Анкета-заява.
2. Навчальна карта 

студента/диплом бакалавра 
(із зазначеним середнім 
балом).

3. Сертифікат, що підтверджує 
рівень володіння іноземною 
мовою.

4. Особливі досягнення: тези, 
статті, олімпіади (призові 
місця).

5. План навчання/стажування 
(Learning Agreement).

Документи для подачі на конкурс 
(внутрішня комісія)
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• Результати конкурсного відбору 
публікуються на офіційному 
сайті мобільності у відповідних 
розділах з інформацією про 
університет/програму

• QR-code (посилання) на 
Положення, що регулює 
порядок конкурсного відбору

Результати конкурсного відбору 
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Вашу кандидатуру підтвердили для участі в 
програмі мобільності. ЩО ДАЛІ?

29

Для оформлення ІІ етапу мобільності
необхідно подати наступні документи
до відділу мобільності:

• Заява студента (приклад на сайті
мобільності)

• Запрошення від приймаючого
університету

• Переклад запрошення (завірений)

• Проект ІНП



Звітування після проходження мобільності
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Після завершення навчання або стажування,
студенти мають обов’язково надати до відділу
академічної мобільності наступні документи:

• Сертифікат, диплом, Transcript of Records;

• Звіт;

• Посадкові талони/квитки.



Телеграф-гайд
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YouTube playlist



Інформаційні заходи з академічної 
мобільності

33

Онлайн-конференція «UNICA 
Student Conference 2020»

Спільний вебінар Відділу 
академічної мобільності КПІ        

ім. Ігоря Сікорського та ESN Kyiv

Онлайн-семінар з Познанським 
технічним університетом: 

«Академічна мобільність в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського та Познанській 

політехніці»

Організація заходу «Erasmus 
Days at Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute»

Організація вебінару для 
студентів «Коротко про головне: 

академічна мобільність»

Участь у конференції 
міністерства виробництва, науки 
та технологій провінції Санта-Фе, 

Аргентина

Вебінар з випускниками програм 
обміну

Вебінар про можливості від 
AIESEC у Києві



Команда відділу
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Ольга ДЕМИДЕНКО

Мирослава КАЛІНІНА

Дар’я ФИСУН

Маргарита ТВЕРІТІНОВА

Вікторія БАРВІЦЬКА



Офіційні ресурси відділу
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Телеграм-канал Офіційна сторінка на Facebook Офіційна сторінка в Instagram Офіційний сайт



Як нас знайти

36

Відділ академічної мобільності знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Металістів 5-а, корпус 31 КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

каб. 1-13 та 1-14

Ел. пошта: mobilnist@kpi.ua, academicmobilitykpi@gmail.com

Тел.: 204 – 99 – 55

Режим роботи відділу:
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 08:30 – 17:30

ПТ – 09:00 – 16:45
СБ, НД – вихідний

mailto:mobilnist@kpi.ua
mailto:academicmobilitykpi@gmail.com

