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і а л від 

Керівникам вищих навчальних закладів 
Щодо участі студентів в 
програмі \¥огк& Ггауеі Ь'8А 

Враховуючи звернення від громадян та вищих навчальних закладів щодо 
участі студентів в програмі \¥огк&Тгауе1 СЗА, Міністерство освіти і науки 
повідомляє, що відповідно до Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільніс ть, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.08.2015 р. № 579, встановлюється порядок організації програм 
академічної мобільності для учасників освітнього процесу вітчизняних вищих 
навчальних закладів (наукових установ) на території України чи поза її межами 
та учасників освітнього процесу іноземних вищих навчальних закладів 
(наукових установ) на території України. Програма \Уогк& Тгауеі Ш А не 
належить до студентських освітньо-культурних обмінів, не має за мет) 
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 СІ ПА, освітньої компоненти або освітніх заходів за 
участі студентів під час перебування у СІНА 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 га С Ш А 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 
> виборі напрямів своєї діяльності, організації свого дозвілля та особисто 
відповідають за свій вибір. 

Водночас, відповідно до статті 32 Закону України «Про вищу освіту» 
діяльність вищого навчального закладу провадиться на принципах автономії та 
самоврядування. Тому, всі питання, пов 'язані з організацією освітнього процес) 
та участю студентів в програмі \Уогк&Тгауе1 І І8А, належать до компетенції 
керівника вищого навчального закладу. 
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