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Академічна мобільність студентів. 
Міжнародні гранти та 

стипендіальні програми: 
можливості та перспективи



Координатори міжнародної діяльності 
в МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука

Яковчук Анастасія
Начальник 

міжнародно-проєктного відділу

Лавренюк Аліна
Заступник начальника 

міжнародно-проєктного відділу

Мальований Всеволод
Менеджер з грантової та 

міжнародної діяльності

_________________________________________________________________________________________________________
КОНТАКТИ: 

www: international.megu.edu.ua Моб: +38 067 875 2425 (Аліна) Адреса: вул. С. Дем’янчука, 4,

E-mail: international@megu.edu.ua Моб: +38 096 616 3141 (Анастасія)                  м. Рівне, Україна, 33027

Моб: +38 068 421 0933 (Всеволод)   1 корпус, кабінет 1203



Міжнародні партнери МЕГУ

Польща – 7 Білорусь – 3 Словаччина – 3 Грузія – 3

Угорщина – 2Німеччина – 2Чехія – 2 Іспанія – 1

США – 1 Фінляндія – 1 Бельгія – 1 Литва – 1



Основні напрями співпраці
з вузами-партнерами

 Розробка спільних освітніх програм та інноваційних освітніх

технологій.

 Підвищення рівня науково-методичної, навчально-виховної, 

педагогічної, профорієнтаційної та іншої діяльності.

 Академічна мобільність студентів та науково-педагогічних з метою 

підвищення професійного рівня, стажування та практики. 

 Організація науково-практичних конференцій та видання наукових

збірників. 

 Спільна участь у семінарах, круглих столах, диспутах, тематичних

зустрічах, тощо.

 Здійснення двосторонньої технічної та консультативної допомоги.

 Обмін інформацією необхідної для спільної діяльності сторін.

 Здійснення інших види спільної діяльності.



Назва гранту Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка

стандартів, доброчесність та професіоналізм

Період реалізації 2018-2022 рр.

Координатор Bath Spa University (Great Britain)

Країни-учaсники Україна, Великобританія, Австрія, Швеція, Польща, Ірландія.

Мета проєкту Реформа навчальних програм для ступенів «Бакалавр» та 

«Магістр» спеціальності «Журналістика» відповідно до 

Європейських рамок кваліфікацій та стандартів.



— це кошти, що надаються на 

безповоротній основі 

некомерційним організаціям 

або фізичним особам на 

реалізацію соціальних 

проектів, благодійних програм, 

на проведення дослі-джень, 

навчання.

– це послідовний опис 

запланованих дій, які будуть 

виконані для вирішення певної 

проблеми і досягнення 

конкретних результатів. 

Основні складові:

ДОНОРИ - це міжнародні організації, державні установи, комерційні

структури, громадські некомерційні організації (релігійні, наукові тощо),

приватні благодійні фонди або приватні особи, що надають громадянам та

організаціям на некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові

ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в цілому на благо усього

суспільства.



ОСНОВНІ ГРАНТОДАВЦІ 

Erasmus +
https://erasmusplus.org.ua/

House of Europe
https://houseofeurope.org.ua/

Фонд Роберта Боша
https://www.bosch-stiftung.de/de

Вишеградський фонд
https://www.visegradfund.org

Агенство США з 

міжнародного розвитку
https://www.usaid.gov/uk/ukraine

Українські джерела
Ресурсний центр «Гурт»
http://gurt.org.ua/

Інформаційний портал 

некомерційних організацій 

України «Громадський простір»
(http://www.prostir.ua/category/grants/);

Платформа «Велика ідея»
https://biggggidea.com/

Міжнародні джерела



АКАДЕМІНА МОБІЛЬНІСТЬ
- це переміщення студентів та викладачів вищих 

навчальних закладів на певний період часу в інший освітній 

чи науковий заклад в межах своєї країни або за її межами з 

метою навчання чи викладання.



 У чому полягає право студента на академічну мобільність?
Згідно з законом України «Про вищу освіту», кожен студент має право на академчні мобільність, у тому 

числі міжнародну. Студенти, які реалізовують це право не відраховуються з університету, за ними 

зберігається місце навчання та стипендія.

 Які є форми академічної мобільності студентів?
Визначено три форми академічної мобільності студентів: 

1) навчання за програмами академічної мобільності;

2) Мовне стажування;

3) Наукове стажування.

 Де розміщується інформація про програми академічної мобільності?
На сайтах посольств, стипендіальних фондів, служб академічних обмінів, освітніх організацій, тощо.

 Основні документи для участі в програмі академічної мобільності?
- заява на імя ректора про участь в програмі академічної мобільності;

- копія запрошення та його переклад;

- договір про академічну мобільність між ЗВО та студентом;

- договір про навчання між ЗВО, учасником програми та приймаючим закладом;

- індивідуальний план академічної мобільності;

- академічна довідка.



ДЖЕРЕЛА ПРОГРАМ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Global UGRAD (USA)
https://scholarshipscorner.website/global-

undergraduate-exchange-program-in-usa/

Fulbright Graduate Student 

Program (USA)
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-

graduate-student-program/

Erasmus Intern

https://erasmusintern.org/

British Council Ukraine 

http://www.britishcouncil.org.ua/

CareerUp
https://careerup.com/

Unistudy 
http://unistudy.org.ua/short-

term/training/

Platforma
http://platfor.ma

Training Experience
https://www.trainingexperience.org/

Mladiinfo
http://www.mladiinfo.eu/

AIESEC
https://aiesec.ua/



ПРОГРАМА 
СТАЖУВАННЯ 
В ТУРЕЧЧИНІ

Учасники забезпечуються робочою візою, 

офіційним працевлаштуванням, проживанням, 

харчуванням, авіаквитками в обидві сторони, 

трансфером, медичним страхуванням.

 Заробітна плата за стажування від 400 $ на місяць

Термін стажування - 6 місяців

В результаті учасник отримає міжнародний 

сертифікат, досвід, карєрне зростання, мовну 

практику, нові контакти. 

КОНТАКТИ

Центр міжнародної ділової 

співпраці ТПП України

Голято Андрій

Mob: +380 67 662 96 56

E-mail: b2bexpo@ucci.org.ua



РОБОТА ЗА КОРДОНОМ 

Туреччина.

Робота агентом з нерухомості.

www.restproperty.ru

+90 532 777 27 77

info@resrproperty.ru

Польща.

Офіційне працевлаштування

https://razem.work/ua/rivne

Польща.

Офіційне працевлаштування

https://statusviza.com/contacts/

Польща,Чехія, Швеція, Литва 

Офіційне працевлаштування

https://3maximum.com/

Польща,Чехія, Словаччина, 

Литва, Естонія, Німеччина

Офіційне працевлаштування

http://unlim-support.com/

http://www.restproperty.ru/
https://razem.work/ua/rivne
https://statusviza.com/contacts/
http://unlim-support.com/


МІЖНАРОДНО-ПРОЄКТНИЙ ВІДДІЛ

Адреса: вул. С. Дем’янчука, 4, м. Рівне, Україна, 33027;  1 корпус, кабінет 1203

www: http://international.megu.edu.ua/uk/

E-mail: international@megu.edu.ua 

Моб: +38 067 875 2425 (Аліна) – Viber, Telegram, Whatsapp, Messenger, Instagram.

Моб: +38 068 421 0933 (Всеволод) - Viber, Telegram, Messenger, Instagram.

Моб: +38 096 616 3141 (Анастасія) - Viber, Telegram, Whatsapp.

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука»


