
  

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ МОБІЛЬНОСТІ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СЕРБІЇ 

Про проект  
MILETUS  

Більші шанси на 

працевлаштування 

MILETUS - це трирічний проект, 
який співфінансується 
програмою «Erasmus +» 
Європейського Союзу. Він 
спрямований на розбудову 
потенціалу у сфері віртуальної, 
реальної та змішаної 
мобільності у вищих закладах 
освіти України та Сербії з метою 
підвищення можливостей 
працевлаштування випускників 
у компаніях, що працюють на 
міжнародному рівні, та 
підвищення якості докторських 
досліджень. 

Сьогодні на глобалізованому 
ринку праці одним з пріоритетів є 
необхідність працювати у 
віртуальних середовищах, у 
багатонаціональних командах з 
людьми з усього світу, яких ви 
ніколи не зустрічали, і, до того ж, 
іноземною мовою! Це додає нові 
умови при відборі кандидатів на 
роботу – їм необхідно мати досвід 
у подібних ситуаціях! Приймаючи 
участь у наших програмах 
мобільності, ви можете 
отримати такий досвід і значно 
підвищити шанси на 
працевлаштування! 

www.miletus.mnau.edu.ua 



 

ВІРТУАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ ЗМІШАНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Віртуальна мобільність (ВM) 
дозволяє студентам брати участь у 
курсах та програмах інших 
університетів, не виходячи з рідного 
університету.   
➢ Програми ВM спеціально 

орієнтовані на студентів, які з 
будь-яких причин не можуть 
брати участь у традиційних 
програмах обміну. Вони також 
можуть бути гарною відправною 
точкою для реальної мобільності. 

➢ Програми ВM MILETUS 
забезпечують проектно-
орієнтоване навчання, в якому 
студенти отримують знання та 
навички, працюючи над 
спільними проектами. 

➢ Учасники отримують досвід 
роботи / навчання та вирішення 
проблем англійською мовою, 
працюючи у міжнародних та 
міждисциплінарних команд. 

➢ Програми ВМ включають в себе 
курс інтернаціоналізації, курс 
методології дослідження та 
розробка спільного проекту під 
керівництвом наставника. 

➢ Курси також допомагають 
придбати м'які навички (soft 
skills), які все частіше цінують 
роботодавці. 

Програми змішаної мобільності (ЗM) - 
поєднання віртуальної та реальної 
(фізичної) мобільності. 
➢ В той час, як програми ВM 

спрямовані на магістрів та 
бакалаврів, програми ЗM 
призначені для аспірантів. 

➢ Учасники мають можливість 
ознайомитися з інноваційною 
концепцією віртуальної 
мобільності та провести час за 
кордоном, працюючи зі своїми 
колегами та наставниками, і 
покращуючи таким чином 
можливості працевлаштування. 

➢ Програма змішаної мобільності 
MILETUS складається з 3 етапів:  

1. Перший (віртуальний) етап 
присвячений ініціюванню 
групової роботи, визначенню 
теми та результатів дослідження, 
огляду літератури та підбору 
необхідної методології. 

2. Студенти проводять другий 
(реальний) етап за кордоном у 
приймаючому університеті, 
проводячи дослідження спільно з 
однолітками та наставниками. 

3. Третій (віртуальний) етап 
зосереджений на оцінці 
результатів та завершенні 
спільних робіт. 


