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Мета проекту:

прискорення процесу інтеграції
аграрної освіти у європейський і

світовий науково-освітній простір



Що таке “академічна
мобільність”?

Трактування поняття «академічна
мобільність»

Джере
ло

а) важлива складова процесу інтеграції вищих
навчальних закладів у міжнародний освітній

простір;
б) період навчання студента в країні, 

громадянином якої він не є

[2]

Виїзд певної кількості студентів для навчання
за кордон

[10]

Важлива якісна особливість європейського
простору, що передбачає обмін людьми між

вищими навчальними закладами та між
державами

[4]

Це можливість обрання найкращих варіантів
навчання задля підготовки сучасного фахівця

[3]



Освітня мобільність у 
Європейському Союзі:

забезпечується низкою спеціальних
програм з багатомільйонними бюджетами.
За 20 років програмою Erasmus скористалися
понад 1,7 млн громадян ЄС. Для академічних
обмінів між державами Євросоюзу та іншими
країнами в рамках цього проекту працює
програма Erasmus-Mundus («Еразм-Світ»).
Проте, незважаючи на фахову підтримку з
боку ЄС, нею скористалися лише поодинокі
ВНЗ України, які мають реальні партнерські
зв’язки з ВНЗ країн Євросоюзу.



Цільова          

аудиторія проекту:

Ст уденти, що навчаються на денній формі у аграрних ВНЗ

Білоцерківський національний аграрний університет

Вінницький національний аграрний університет

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського
національного аграрного університету

Житомирський національний агроекологічний університет

Керченський державний морський технологічний університет

Луганський національний аграрний університет

Львівський національний аграрний університет

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С.З. Гжицького

Миколаївський національний аграрний університет

Одеський державний аграрний університет

Подільський державний аграрно-технічний університет

Полтавська державна аграрна академія

Сумський національний аграрний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Уманський національний університет садівництва

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. 
Докучаєва

Харківський національний технічний університет сільського
господарства ім. Петра Василенка

Херсонський державний аграрний університет

http://www.btsau.kiev.ua/
http://www.btsau.kiev.ua/
http://www.vsau.vin.ua/
http://www.gatisnau.sumy.ua/
http://www.znau.edu.ua/
http://www.kgmtu.edu.ua/
http://www.lnau.lg.ua/
http://www.lnau.lviv.ua/
http://www.vetuniver.lviv.ua/
http://www.mnau.edu.ua/
http://www.osau.edu.ua/
http://www.pdatu.edu.ua/
http://www.pdaa.com.ua/
http://www.sau.sumy.ua/
http://www.tsaa.org.ua/
http://www.udau.edu.ua/
http://www.knau.kharkov.ua/
http://www.khntusg.com.ua/
http://www.ksau.kherson.ua/


Термін реалізації Проекту

Травень 2015-липень 2016 рр.

Травень - Листопад 2015 року –
запуск Проекту, пошук однодумців

листопад – грудень 2015 року –
розповсюдження інформації про 

Проект, PR-кампанія , зустріч з 

представниками аграрних ВНЗ

Лютий 2016 року – офіційна 
презентація Проекту на 

Всеукраїнському рівні, початок 
академічних обмінів



Юридична складова 
проекту забезпечується:

 Закон України про вищу освіту

 Положення про академічну
мобільність

 Угоди про співпрацю між ВНЗ-
партнерами



Фінансова 
складова 
проекту:

Фінансування академічної
мобільності в Україні сьогодні може
здійснюватися лише за рахунок
коштів вищих навчальних закладів,
фондів підтримки й розвитку вищої
освіти, грантів, коштів приймаючої
сторони або особистих коштів
учасників академічної мобільності. В
умовах, коли держава фінансує лише
зарплату викладачам, стипендію
студентам і частину коштів на
комунальні витрати, українські ВНЗ
не в змозі організовувати академічну
мобільність на належному рівні.



Очікуваний результат:

Розвиток академічної мобільності
уможливить прискорення інтеграції країни
до Європейського освітнього простору,
вдосконалення освітніх технологій, вихід
якості української освіти на світовий рівень,
інноваційний розвиток університетської
науки та інтеграцію її з виробництвом,
надходження значних коштів до
державного бюджету, які можна інвестувати
в розвиток вітчизняної системи освіти,
покращить якість трудових ресурсів країни
та можливості працевлаштування українців
тощо



Дякую за увагу!


