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Національний Еразмус+ офіс в Україні та 
Національна команда експертів 

з реформування вищої освіти



Erasmus+

Що таке Еразмус+?

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ

• ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, МОЛОДЬ І СПОРТ

• 2014-2020 рр. та 14.7 млрд. євро

• NEW!!! Програма Еразмус на 2021-2027 рр. з 
фінансуванням понад 30 млрд. євро

• Фінансування мобільностей, проектів співпраці, партнерств, 
європейських студії, молодіжного обміну, проведення
міжнародних заходів тощо

• Європейський та міжнародний виміри: співпраця між країнами 
ЄС та з іншими країнами світу
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КРАЇНИ-ЧЛЕНИ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Держави-члени ЄС:
Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, 

Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, 

Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нідерланди, Німеччина, 

Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Сполучене 

Королівство, Угорщина, Фінляндія, 

Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

Інші країни:
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Північна Македонія, Сербія, Туреччина

Всі інші країни світу

(понад 150)

УКРАЇНА – Східне Партнерство 

(+ Азербайджан, Білорусь, 

Вірменія, Грузія, Молдова)



Хто може брати участь*?

• Студенти та випускники

• Працівники ЗВО 

• Молодь (13-30 р.)

• Молодіжні працівники (no age limits)

• Заклади вищої освіти

• Науково-дослідні установи

• Заклади професійної та середньої освіти

• Академічні, професійні, студентські, 
молодіжні об’єднання, асоціації, 
професійні та інші організації

• Громадські організації

• Органи влади

• Підприємства

• Інші інституції та організації

* ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ та ролі 
в партнерстві
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 Генеральні директорати Європейської Комісії

 Виконавче агентство з питань освіти, 
аудіовізуальних засобів і культури – EACEA

 Національні агентства Erasmus+ країн-членів

 Представництва ЄС

 Національні Erasmus+ офіси країн-партнерів

До кого звертатись?

Programme GUIDE

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en


Erasmus+

В Україні: 
Представництво ЄС в Україні
Міністерство освіти і науки України
Міністерство молоді та спорту України

Національний Еразмус+ офіс в Україні
Інформаційний центр Еразмус+ Youth в Україні
Ресурсний центр SALTO-Youth
Youth Ambassadors
е-Twinning Support Office
EuroDesk
EU InfoCenters Network

До кого звертатись?



Ключові напрями Програми 
(Кey Actions)

КА1: 
Мобільність

КА2: 
Проекти 
співпраці

КА3: 
Підтримка 

реформ

Жан 
Моне

Спорт



Ключові напрями Програми 
ВИЩА ОСВІТА

КА1: 
Академічна 
мобільність

КА2: 
Проекти 

співпраці у 
вищій освіті

КА3:
Підтримка 

реформ 
(вища 
освіта)

Жан 
Моне 



Ключові напрями Програми 
МОЛОДЬ

КА1: 
Мобільність 

молоді та 
молодіжних 
працівників

КА2: 
Проекти 

співпраці у 
сфері 

молоді

КА3:
Підтримка 
реформ у 

сфері молоді



Міжнародна кредитна мобільність (ICM) – програма обміну для 
студентів для навчання (3-12 міс.) та для практики (2-12 міс.), 
обміну працівниками ЗВО (5 дн.- 2міс.)

КА1: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
(ВИЩА ОСВІТА)

Грант: обмін, трансфер, віза, страхування,кошти на 

перебування: студентам 800-850-900€ на міс., працівникам –

140-160-180€ на добу.

Результати навчання/практики; 

викладання/підвищення кваліфікації 

обов’язково визнаються в рідному ЗВО 

(додаток до диплому, сертифікат про ПК).

ДЕТАЛЬНІШЕ

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html


Крок 1. Звернутись до міжнародного відділу Вашого 
університету.

Як взяти участь?

Крок 2. Уточнити наявність проектів з обмінів Еразмус+ для 
Вашої спеціальності, приймаючий університет Європи, умови 
конкурсу, терміни подачі, пакет документів тощо.

Крок 3. В рамках внутрішнього конкурсу подати підготовлений  
повний пакет документів на участь.

Крок 4. У разі перемоги, звернутись до відділу щодо підписання 
угод.

Крок 5. Готувати пакет документів на отримання візи.

Крок 6. Готуватись до обміну! 



Спільні магістерські програми Еразмус Мундус
(Erasmus Mundus Joint Master Degree) – навчання чи 
викладання в магістратурі та отримання спільного, 
двостороннього чи багатостороннього диплому.

КА1: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
(ВИЩА ОСВІТА)

 Для кого: студент 4 курсу, випускник (не залежно від віку)
 Навчання мін. двох країнах партнерства
 Тривалість: 12 – 18 – 24 міс.
 Грант: проїзд, навчання, віза, страхування, 
кошти на перебування 1 000€ на місяць.

 Детальніше

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html


109 
програм

320 
університетів

49 
країн

98% 
English



Як взяти участь?

КОНКУРС
ЩОРОКУ

ЖОВТЕНЬ-ЛЮТИЙ

МАКС. ТРИ 
ПРОГРАМИ

Крок 1. Обрати програму (и) з 
каталогу спільних магістерських 
програм Еразмус Мундус.

Крок 2. Прочитати опис програм: дисципліни, 

схеми мобільності тощо.

Крок 3. Ознайомитись з умовами конкурсів та термінами
подання аплікаційних документів на конкурс.

Крок 4. На сайті обраних програм (и), завантажити бланк заявки 
application form та підготувати повний пакет документів.



• мотиваційний лист
• резюме (CV, Europass)
• рекомендаційні листи 

від викладачів та/ або 
роботодавців (мін. 2)

• диплом та додаток (або 
виписку із залікової 
книжки, якщо студент IV
курсу)

Пакет документів: 

• сертифікат щодо рівня 
іноземної мови (IELTS, TOEFL)

• копію переліку всіх 
навчальних курсів, які ви 
прослухали в українському 
університеті з оцінками

• копія закордонного паспорту
• інше

Пакет документів на кожну з програм відрізняється. 
Інколи вимагається офіційний переклад та нотаріальне завірення.
Перевіряйте на сайтах обраних програм Еразмус Мундус.



Крок 5. У разі перемоги,  у квітні-травні кандидат отримає 
електронного листа про зарахування на програму або 
проходження наступного кроку конкурсу (скайп). 

Крок 6. Після остаточного рішення та листа про зарахування,
переможцю необхідно звернутись до посольства країни щодо
подачі документів з отримання візи на навчання.

Крок 7. Участь в орієнтаційній зустрічі
від Представництва ЄС в Україні та
Асоціації випускників Еразмус Мундус:

 етапи підготовки до мобільності
 досвід навчання випускників
 зустріч з представниками посольств
 знайомства з переможцями від України



КА1: Мобільність молоді та молодіжних 
працівників (МОЛОДЬ)

 Тривалість обміну: 5–21 день
 Вік учасників: 13-30 років
 Кількість учасників: 16-60, 
мінімум 4 учасники з кожної 
групи + 1 лідер групи
 Грант: проїзд, обмін, проживання, віза, 

страхування, кошти на перебування та 
харчування

 ДЕТАЛЬНІШЕ

МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ - зустрічі двох або більше груп 
молодих людей з різних країн з метою відвідування 
семінари, конференції, тренінги, літні школи тощо.

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka1-mobilnist-molodi.html


КА1: Мобільність молоді та молодіжних 
працівників (МОЛОДЬ)

Типи заходів: семінари, тренінгові курси, заходи з налагодження 
співпраці, навчальні візити; стажування або спостереження у 
молодіжній організації.
 Тривалість заходу: 2 дні – 2 місяці
 Без вікових обмежень
 Грант: проїзд, обмін, проживання, віза, 
страхування, кошти на перебування та харчування
 Кількість учасників: до 50 (включно з тренерами 
та фасилітаторами)
 ДЕТАЛЬНІШЕ

МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ – заходи, що 
підтримують професійний розвиток працівників молодіжних 
організацій.

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka1-mobilnist-molodi.html


РЕЗУЛЬТАТИ ЕРАЗМУС+ КА1
(ВИЩА ОСВІТА ТА МОЛОДЬ)

KA1: ICM – 10 239 мобільностей
(7 259 UA to EU, 2 992 EU to UA)                                                                            
понад 190 українських університетів; 915 проектів

KA1: EMJMD – 246 стипендій
(232 на магістратуру, 14 – PhD)

KA1: Youth Mobility – більш ніж 9 000 мобільностей для 
молоді та молодіжних працівників;
136 волонтерських проектів та 10 проектів з мобільності 
молоді
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Залишились запитання?

ERASMUSPLUS.ORG.UA
Ел.пошта: office@erasmusplus.org.ua

Фейсбук: NEOinUkraine

Скайп: erasmusplus_ua

Тел.: +380442866668, +380443322645

erasmusplus.org.ua
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
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