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Деканам факультетів, 
директорам інститутів

У зв’язку із чисельними зверненнями студентів із проханням надати 
дозвіл на індивідуальні терміни складання екзаменів та заліків, мотивуючи це 
участю у літніх програмах міжнародного культурного обміну та стажування, 
зокрема Work&Travel USA, повідомляю, що у випадку, коли програма не е 
освітньою, право на академічну мобільність в її межах не може бути 
реалізованим. Як зазначено в листі Міністерства освіти і науки України від 
13.04.2016 № 1/9-186 «Щодо участі студентів в програмі Work&Travel USA», 
ця програма «не належить до студентських освітньо-культурних обмінів, не має 
за мету міжнародний обмін студентами і не є програмою академічної 
мобільності. Участь та критерії відбору студентів у зазначеній програмі 
жодним нормативно-правовим актом не врегульовано.

Фактичною метою реалізації цієї програми є залучення молоді з інших 
країни світу до роботи у США, освітньої компоненти або освітніх заходів за 
участі студентів під час перебування у США цією програмою не передбачено. 
Статус студента (особи, яка навчається) є необхідним лише з метою надання 
учасникам програми не еміграційної візи та гарантією їх повернення на 
батьківщину після закінчення терміну роботи.

Між Україною та США не існує угод щодо правового або соціального 
захисту та надання відповідних гарантій українським громадянам у сфері 
трудових відносин під час перебування у США. Під час канікул студенти вільні 
у виборі напрямів своєї діяльності, організації свого дозвілля та особисто 
відповідають за свій вибір.»

Як зазначено у статті 32 Закону України «Про вищу освіту», діяльність 
вищого навчального закладу проводиться на засадах автономії та 
самоврядування. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
повідомляє, що відповідно до П. 5, 11, 12 Постанови КМУ № 579 академічна 
мобільність реалізується на підставі договорів про навчання/ стажування 
за програмами академічної мобільності, які укладаються із вищими 
навчальними закладами/ науковими установами, що приймають на 
навчання учасника освітнього процесу, а результати навчання/ стажування 
мають бути визнані у вищому навчальному закладі постійного місця 
навчання. Програма Work&Travel USA цього не передбачає. Таким чином, 
факультет/ інститут Університету не має права надавати студентам дозвіл 
на індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів у зв’язку з 
участю у програмі культурного обміну та стажування Work&Travel USA 
або інших подібних літніх програмах.

Консультації стосовно питань академічної мобільності надає Відділ 
академічної мобільності (Головний корпус Університету, 
вул, Володимирська, 60, к. 222, т. (044) 239-32-85J ^
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