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Національний Еразмус+ офіс 

в Україні

Мандат НЕО в Україні включає заходи, спрямовані

на підтримку, популяризацію, моніторинг та

поширення інформації про Програму, зокрема у

сфері вищої освіти, які реалізуються у співпраці з

країнами-партнерами.

Інтернет: www.erasmusplus.org.ua

http://www.erasmusplus.org.ua/


Освіта, підготовка, молодь, спорт - € 14.7 billion

A special window for Ukraine – 5 mln (2019)

1. КА1 – Мобільність: кредитна, стипендія на магістратуру, 

волонтерство і молодіжне лідерство

2. КА2 - Співпраця задля розвитку інновацій та обміну кращими 

практиками (CBHE - ВО, CBY - Молодь, SP)

3. КА3 – Підтримка реформ вищої освіти (HERE team, 

events, publications) і молодіжної політики

4. Ініціативи Жана Моне – активізація євроінтеграційного

дискурсу та європейських студій

5. Спорт – Спільні партнерства (Collaborative Partnerships)

6. Е-twinning



 643 (1008) проекти з Міжнародної кредитної мобільності надали 33

Національних агентства Еразмус+ країн-членів Програми для 7235

мобільностей за обміном (5217 в Європу зі 140 закладів і 1964 в Україну) на 24 384

000 Євро (140 закладів вищої освіти)

 понад 80 Спільних магістерських програм зі стипендіями 160 студентам

(146JMDs&14PhDs), + 6 університетів партнерів (4 асоційованих); +366

EMMC&PhD

 24 (355+109) проектів співпраці з розвитку потенціалу у сфері вищої освіти (80 

партнерів) та 94 проектів Темпус вже завершено (2009-2017)

 41 (410+165) проектів з європейських студій Жана Моне плюс 27 проектів вже 

завершено

 7 (28) проектів співпраці з розвитку потенціалу молоді

 5 проектів співпраці Стратегічних партнерств (молодь, вища освіта,, освіта 

дорослих)

 24 проекти підтримки реформ у сфері молоді

 2 проекти Спільних партнерств у сфері спорту

Результати конкурсів Еразмус+ 2014-2018 рр. для України



Programme Countries Partner Countries

EU Member States:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 

Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 

France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, 

Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 

Netherlands, Poland, Portugal, Romania, 

Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United 

Kingdom

Other programme countries:

Iceland, Liechtenstein, Norway, former 

Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey.

Other countries
(please check the list 

available)

Побудова партнерств
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Міжнародна кредитна мобільність: 
загальний огляд напряму Е+ КА1

Робота українських університетів для участі 

у конкурсах та проектах з міжнародної

кредитної мобільності



Загальний бюджет

Еразмус+: 135,000 грантів 

на реалізацію проектів 

міжнародної кредитної 

мобільності на 2015-2020 рр. 

– Україна: 2015-2017 рр.

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 

Подано 

проектних 

заявок

Обрано 

проектів

Грант ЄС

(EUR) 

Запит на 

мобільності

Затверджено 

до 

фінансування

Стипендії (до 

Європи) 

Стипендії (з 

Європи) 

all 1 008 643 24384000 24 462 7 235 5 271 1 964 

2015 299 161 8 238 000 6 056 2 154 1 772 382 

2016 316 214 7 876 000 8 050 2 370 1 684 686 

2017 393 268 8 270 000 10 356 2 711 1 815 896 



Вимоги до 
партнерства

1 ЗВО України та 1 ЗВО країни-члена 
Програми Еразмус+ (аплікант)

Тривалість проектів 16 або 26 місяців 

Подання проектної 
заявки 

Заклад-аплікант до свого Національного 
агентства Еразмус+ в країні-члена програми 
(децентралізований процес)

Обов’язкові умови
для партнерів

Відповідальність та інституційна підтримка;
дотримання Хартії Еразмус з вищої освіти; 
відкритість, прозорість, рівний доступ; 
визнання результатів мобільності

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 

Детальна інформація Еразмус+ Programme Guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


Учасники міжнародної 
кредитної мобільності  

Студенти - бакалаври (окрім 1-го 
курсу), магістри, PhD студенти (для 
навчання, практики).
Працівники – адмін. та викладачі 
(для викладання, підвищення 
кваліфікації, стажування)

Предметні  області Усі 
Тривалість кредитної 
мобільності для студентів 

• 3-12 місяців для навчання
• New2018! 2-12 місяців для

практики
протягом одного освітнього циклу

(можливо акумулятивно) 
Тривалість кредитної 
мобільності для працівників

5 днів – 2 місяці

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 



New2018! Організаційна підтримка партнерства: 

350 EUR (за кожного учасника, незалежно

від к-сті учасників) + кошти за учасників зі 

спеціальними потребами

New2018! Стипендія українським студентам:

850-900-950 EUR/місяць (2-3 – 12 місяців)

New2018! Добові для українських
викладачів та працівників: 
140-160-180 EUR/день (5 днів – 2 місяці)

New2018! Мінімальна сума, що відшкодовується
за проїзд – 20 EUR (10-99 km); максимальна
– 1 500 EUR (8 000 km та більше)

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 

Receiving country 

Staff from 

Programme
Countries 

Staff from Partner 
Countries 

Min-Max (per day) Amount (per day) 

A1.1 A1.2 

Norway, Denmark, 

Luxembourg, 

United Kingdom, 

Iceland, Sweden, 

Ireland, Finland, 
Liechtenstein 

80-180 180 

Netherlands, 

Austria, Belgium, 

France, Germany, 

Italy, Spain, 

Cyprus, Greece, 
Malta, Portugal 

70-160 160 

Slovenia, Estonia, 

Latvia, Croatia, 

Slovakia, Czech 

Republic, 

Lithuania, Turkey, 

Hungary, Poland, 

Romania, Bulgaria, 

60-140 140 



KA1: Міжнародна кредитна мобільність 



KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної мобільності: 

пошук партнерів

 Веб сайт НЕО в Україні

http://erasmusplus.

org.ua/en/partners-

search.html 

 Договори про співпрацю

 Партнери в інших проектах (Темпус, Еразмус Мундус)

 Контакти під час конференцій, літніх шкіл тощо

 ЄС портал

http://eupartnersear

ch.com/Default.aspx



KA1: Підготовка університетів до
міжнародної кредитної мобільності: ЄКТС 

та стратегія інтернаціоналізації

Європейська 
кредитна
трансферно-
накопичувальна
система (ЄКТС)

Модернізація та адаптація освітнього процесу на 
основі Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (ЄКТС) задля 
автоматичного зарахування кредитів ЄКТС після 
повернення на основі досягнутих результатів 
навчання під час мобільності

Стратегія 
інтернаціоналізації 

Важливо всім ЗВО розробити та затвердити
Стратегії інтернаціоналізації / Стратегії розвитку з
компонентом інтернаціоналізації укр.та
англ.мовами і розмістити на своєму сайті;
підготувати Положення про академічну 
мобільність



• Веб сайт НЕО в Україні Розділ КА1 
для ЗВО: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-

navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html

• Корисна інформація для підготовки 
проектів з кредитної мобільності 
Еразмус+ КА1 (сайтах Національних 
агентств Еразмус+)

• E.g. Он-лайн вебінар для 
підготовки проектів КА1 ICM: 
https://www.youtube.com/watch?v=PKL4HasUBQ4

KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної мобільності: 

проектна заявка



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partner-
countries_en.pdf

KA1: Проекти з міжнародної кредитної 
мобільності – підготовка проектної заявки

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partner-countries_en.pdf


Посібник для 
експертів з 
оцінювання 
проектних заявок 
КА1 (ICM)

http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/higher-education/doc/partner-
programme-iia_en.pdf

КА1: оцінка якості проектної заявки

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf


Проектна заявка КА1:
оцінка якості  

Актуальність, доречність проекту (30%)
• Відповідність Стратегії інтернаціоналізації 
• Типи мобільностей

Вплив та поширення результатів (20%)
• Вплив на різних рівнях 
• Популяризація, розповсюдження результатів

Дизайн, програма заходів (20%)
• Відбір, підтримка та визнання 

Якість партнерства (30%)
• Попередній досвід
• Визначення відповідальності та завдань  



Критерій “Відповідність Стратегії інтернаціоналізації та
Типи мобільностей)” (приклад)

The project is part of the Un X (link) 
and Un Y (link) internationalization 
strategies which contributes to the 
national priorities of the partner 
country (Un Y) on foreign language 
training (link to a document). Our 
Universities have established effective 
contacts within the Tempus project 
(title) and decided to develop further 
collaboration within foreign language 
training study programme via visiting 
of ”Translation and Interpretation” 
courses of the Un X by professors from 
Un Y who will report their findings at 
home Un upon return addressing 
student credit recognition, in particular.

The proposed project is relevant to 
the internationalization strategies 
of a University X (Programme 
country) and University Y (Partner 
country). Last year, both 
Universities had initial contacts 
and decided to continue their 
cooperation within Erasmus+ KA1 
project. To start our cooperation, 
our Universities decided to start 
with one field of study. For this, 
academic staff from Un Y will go 
to Un X to identify which study 
areas will by chosen for further 
student mobilities.

КА1: оцінка якості 
проектної заявки 
(продовження)



Обговорення та підготовка Міжінституційної 
Угоди 

Міжінституційна угода 
визначає обсяги, види та 
предметні області 
мобільностей, а також 
правила участі в 
мобільностях (підписується 
партнерами до того, як 
розпочнуться мобільності, 
але після надання гранту)

http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/higher-education/doc/partner-
programme-iia_en.pdf

КА1: впровадження проектів ІСМ

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf


Крок 5. Угода про навчання 

(Learning Agreement) –

для студентів

http://ec.europa.eu/education/opportunities/
higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreement

КА1: впровадження проектів ІСМ

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#learning_agreement


або Крок 5. Угода про 
мобільність (Mobility 
Agreement) –

для викладачів або адмін. 
персоналу

http://ec.europa.eu/education/opport
unities/higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreem

ent

КА1: впровадження проектів ІСМ

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#learning_agreement


• Крок 6. Здійснення 
кредитних мобільностей 
між партнерами проекту

• «Міжнародна кредитна 
мобільність: практичний 
посібник з реалізації 
проектів для ВНЗ у 
країнах-партнерах»

 http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/international-
cooperation/documents/guide-credit-
mobility_en.pdf

КА1: впровадження проектів ІСМ

http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/guide-credit-mobility_en.pdf


• Крок 6. Здійснення 
кредитних мобільностей 
між партнерами проекту

• «Міжнародна кредитна 
мобільність: часті 
запитання та відповіді 
для ВНЗ»

• http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/international-
cooperation/documents/mobility-
faqs_en.pdf

КА1: впровадження проектів ІСМ

http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/mobility-faqs_en.pdf


• Крок 6. Здійснення 
кредитних мобільностей 
між партнерами проекту

• «Міжнародна кредитна 
мобільність: практичний 
посібник з реалізації 
проектів для ВНЗ у 
країнах-партнерах»

 http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/international-
cooperation/documents/guide-credit-
mobility_en.pdf

КА1: впровадження проектів ІСМ

http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/guide-credit-mobility_en.pdf


• Моніторинг проектів 
з міжнародної 
кредитної 
мобільності 
Еразмус+ КА1

КА1: впровадження проектів ІСМ
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Розвиток потенціалу у вищій 

освіті: загальний огляд напряму Е+ КА2

Робота українських університетів для участі 

у конкурсах та проектах з розвитку 

потенціалу у вищій освіті



Date: in 12 pts

Рівноправне партнерство співпраці країн-членів і країн-партнерів програми задля 

розбудови потенціалу університетів для покращення освітнього процесу

Можливості  (Угода про Асоціацію, Закон про вищу освіту)

модернізація існуючих, та/або створення новітніх освітніх програм (спільних 

програм), відповідно до потреб і вимог ринку праці на основі обміну досвідом між 

колегами

розроблення стратегій, моделей, рекомендацій тощо

підготовка/ перепідготовка / підвищення кваліфікації працівників, навчальні 

візити студентів

підготовка навчально-методичного комплексу (peer review)

отримання сучасних ресурсів (літератури, підписка тощо)

створення та оснащення міжнародних офісів, інноваційних лабораторій/ центрів 

тощо

відкрита також для участі різних типів організацій включаючи органи влади 

(оплата праці та відряджень)

горизонтальна співпраця, участь студентів

KA2: Проекти з розвитку 
потенціалу у вищій освіті



Erasmus+

Хто може брати участь?

 Заклади вищої освіти

 Науково-дослідні установи

 Заклади професійної освіти

 Громадські організації

 Неурядові організації

 Підприємства (приватні, державні)

 Академічні, професійні, студентські об’єднання та 
асоціації

 Професійні організації 

 Національні органи державної влади

 Та інші

KA2: Проекти з розвитку потенціалу у 
вищій освіті – партнери 



Erasmus+

Передумови участі для ЗВО

 Стратегія розвитку ВНЗ (…інтернаціоналізація…)

 Підтримка керівництва (узгоджена діяльність 
проектної команди, відділу міжнародних 
зв'язків, бухгалтерії, експертів; вчасна 
підготовка і підпис документації)

 Структурний(і) підрозділ(и) для  координації, 
управління коштами та адміністративної 
підтримки

 Бажання і небайдужість, розуміння 
відповідальності та доброчесності

KA2: Проекти з розвитку потенціалу у 
вищій освіті – підготовка до участі 



Erasmus+

Типи проектів. Вимоги до партнерства 

Національні проекти

 По ОДНОМУ закладу вищої освіти з New2018! ДВОХ

різних країн-членів Програми

 ТРИ заклади вищої освіти з України

Багатонаціональні проекти

 По ОДНОМУ закладу вищої освіти з New2018! ДВОХ

різних країн-членів Програми

 По ДВА ЗВО з УКРАЇНИ ТА інших країн-партнерів (2 
ЗВО з України + 2 ЗВО з Молдови + 2 ЗВО Грузії)

(Erasmus+ Programme Guide, p.161)

KA2: Проекти з розвитку потенціалу у 
вищій освіті – партнери 



Erasmus+

Види проектів 
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ (Joint Projects) – інституційний рівень:

 Розроблення і модернізація навчальних програм

 Оновлення методик викладення  

 Модернізація університетського врядування, студентські 
послуги

 Посилення зв'язків вищої освіти ті суспільства

СТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ (Structural Projects) – системний рівень:

 Вдосконалення і модернізація системи ВО (вироблення 
політик і стратегій, оновлення  законодавства, механізмів 
тощо)

 Стимулювання інноваційної діяльності  

 Посилення зв'язків вищої освіти та суспільства

 Участь МОН України обов’язкова

KA2: Проекти з розвитку потенціалу у 
вищій освіті – підготовка до участі 



Erasmus+

Пріоритети напрямів діяльності 

KA2: Проекти з розвитку потенціалу у 
вищій освіті – підготовка до участі 

• Національні 
пріоритети

• Визначаються 
Міністерством освіти і 
науки України у 
консультаціях  із 
Представництвом ЄС в 
Україні 

• Багатонаціональні 
пріоритети 

• Визначаються ЄС та 
ґрунтуються на 
пріоритетах зовнішньої 
політики ЄС



Тривалість 
24 або 36 

місяців

Мін. 
500,000 
євро -
Макс. 

1,000,000 
євро

Реальні 
витрати та 
вартість за 
одиницю

5 
бюджетних 

позицій
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Looking forward to 

fruitful collaboration and partnership!

ДЯКУЄМО 
Follow us at Facebook: 

National Erasmus+ Office in Ukraine&HERE team

Together we can make difference!

Help your ideas fly 



Бажаємо УСПІХІВ 

і запрошуємо до СПІВПРАЦІ!!!


