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Erasmus+

• ГРАНТОВА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

• ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, МОЛОДЬ І 
СПОРТ

• 2014-2020 рр.  

• €14.7 billion 

• Фінансування мобільностей, проектів співпраці, 
партнерств, європейських студії , центрів тощо

• Міжнародний вимір Еразмус+: співпраця ЄС з 
іншими країнами

Що таке Еразмус+ ?



Erasmus+

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Члени ЄС:
Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, 

Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, 

Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, 

Ірландія, Італія, Латвія, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Польща, Португалія, Румунія, Словенія, 

Словаччина, Іспанія, Сполучене 

Королівство

Інші країни:
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Македонія, Туреччина, Сербія

Всі інші країни світу

(понад 150)
окрім: Швейцарія, об'єднання 

арабських держав Перської затоки, 

Іран, Ірак, Ємен (для ICM)

УКРАЇНА – Східне Партнерство, 

(+ Азербайджан, Вірменія, Грузія, 

Молдова, Білорусь)



Erasmus+

 Виконавче Агентство EACEA (Брюссель, Бельгія)

 Країни-члени Програми - Національні Агентства Еразмус+ 
 Країни-партнери Програми - Національні офіси Еразмус+
 Керівництво до Програми – Erasmus+ Programme GUIDE

В Україні: Національний Еразмус+ офіс в Україні     
23456788Інформаційний центр Youth в Україні

До кого звертатись?

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


Ключові напрями 
Програми Еразмус+

КА1: 
Мобільність

КА2: Проекти 
співпраці

КА3: 
Підтримка 

реформ

Жан Моне Спорт



Хто може брати участь*?

• Студенти

• Випускники

• Викладачі 

• Молодь та молодіжні працівники

• Заклади вищої освіти

• Науково-дослідні установи

• Заклади професійної та середньої 
освіти

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

• Громадські організації

• Органи державної влади

• Підприємства

• Інші інституції

* ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ



Міжнародна кредитна мобільність (ICM) – програма 

обміну для студентів (3-12 міс.) та для практики (2-12 міс.), 

обміну працівників ЗВО (5 дн.- 2міс.) 

Грант: обмін, трансфер, віза, страхування, 

кошти на перебування (студент 800-850-900€

на міс., працівник – 140-160-180€ на добу).

• Результати навчання/викладання перезараховуються в
рідному ЗВО (додаток до диплому, ПК)

• Як брати участь: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-
mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html

КА1: Академічна мобільність 
(вища освіта)

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


Спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint
Master Degree) – навчання на повному курсі магістратури,
що веде до отримання спільного, двостороннього чи
багатостороннього диплому.

Для кого: студент 4 курсу, випускник (не залежно від ЗВО чи віку)

Навчання у щонайменше двох країнах партнерства (мобільність
кожен семестр).

Тривалість: 12 – 18 – 24 міс.
Грант: навчання, віза, страхування, 
трансфер, стипендія в 1 000€ на місяць.

• Як брати участь: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-
mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html

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


КА1: Мобільність 
(молодь)

- Молодіжні обміни (5-21 дн., 13-30 років)

- Обміни молодіжними працівниками (2 дн. - 2 міс., 
no age limits)

- Волонтерські проекти - European Solidarity Corps
(2 тижні – 12 міс., 17-30 років) – волонтерські проекти у 
сфері молоді, культури та спорту

• Грант: трансфер, віза, страхування, кошти на 
перебування (добові, харчування),
проживання, організаційні кошти, тощо.

• Як брати участь: https://create.piktochart.com/output/26705768-

youth-individual-mobility-erasmus

https://create.piktochart.com/output/26705768-youth-individual-mobility-erasmus


• 913 проектів з Міжнародної кредитної мобільності для 10
239 мобільностей студентів і працівників (7 253 – UA to
EU, 2 986 – EU to UA) за обміном вартістю в 33 834 410 €

• Понад 158 Спільних магістерських програм зі стипендіями
для 201 студента з України

Мобільність (вища освіта та молодь): 

Результати для України 

• За період з 2014-2018 рр. понад
6500 молодіжних працівників
отримали фінансування для обміну
досвідом з колегами з Європи.



• Стратегічні партнерства* – поширення інновацій в
університетах/молодіжних організаціях (створюють нові,

інноваційні та мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання)

• Альянси знань* – поширення інновацій між вищою

освітою, підприємствами та більш широким соціально-

економічним середовищем (*обгрунтування унікальності існуючого

потенціалу та досвіду закладу)

Детальніше:
Освіта - http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-
proekty-spivpratsi.html
Молодь - http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod
/ka2-proekty-spivpratsi.html

КА2: Проекти співпраці
задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka2-proekty-spivpratsi.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka2-proekty-spivpratsi.html


Розвиток потенціалу 
(вищої освіти / молоді)
- університети та інші організації можуть 
ініціювати чи взяти участь у спільних проектах 
розвитку потенціалу, які розробляє і виконує консорціум (мін. 2+3)

Вища освіта: грант 500 000 – 1 000 000 (2, 3 роки)
• Спільні проекти (ВО): допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати

та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-
методичні матеріали, покращити забезпечення якості та врядування у ЗВО.

• Структурні проекти (ВО): для розвитку та реформування ЗВО, молодіжних
організацій, сфер вищої освіти та молоді, задля відповідності сучасним викликам,
налагодження співпраці з різними стейкхолдерами тощо.

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-
tempus.html

Молодь: грант 150 000 євро (9 міс.- 2 роки)
• Стажування в сфері громадянського суспільства для молоді
• Партнерство для молодіжного підприємництва

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka2-proekty-spivpratsi.html

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka2-proekty-spivpratsi.html


• 30 проекти співпраці з розвитку 
потенціалу у сфері вищої освіти (90 
партнерів)  з фінансуванням в 20 млн. €

• 47  проектів співпраці з розвитку 
потенціалу молоді (18 як координатори)
вартістю 556 340 €

• 14 проектів співпраці стратегічних 
партнерств (молодь, вища освіта, 

освіта дорослих)

Проекти співпраці (вища освіта та молодь): 

Результати для України 



КА3: Підтримка реформ

- підтримка напрацювань/розробок Європейського

Союзу в сфері освітньої/молодіжної політики задля

досягнення кращого системного розвитку і впливу.

За участі України в рамках напряму КА3 фінансується діяльність 
Національної команди експертів з реформування вищої освіти 
- Higher Education Reform Experts - HERE)

та 36 проектів підтримки реформ у сфері молоді

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/

erasmus/ka3-pidtrymka-reform.html

http://tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform.html


- активізувати євроінтеграційний дискурс
- сприяти досконалості євроінтеграційних студій
- залучати до досліджень євроінтеграційних 
процесів 
- поширювати ідеї Об'єднаної Європи

Жан Моне
Європейські студії

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Викладання та 
дослідження

(модулі, кафедри, 
центри)

Науково-
експертні дебати

(мережі, проекти)

Підтримка 
асоціацій

Гранти від 30 000 до 300 000 євро (2-3 роки)

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html


• 41 Модуль 

• 4 Кафедри Жан Моне

• 1 Центр досконалості Жан Моне

• 4 Проекти Жан Моне

• 5 проектів Жан Моне з Підтримки 
асоціацій

Жан Моне: 
Результати для України 

Повний список проектів Жан Моне в Україні : 
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/bazaproektiv.html

За участі 34 українських ЗВО, 

1 науково-дослідного інституту 

та 8 ГО вартістю 1 700 000 €

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/bazaproektiv.html


СПОРТ

Спільні партнерства
Грант: 400 000 євро на 12-36 місяці

• підвищення інформованості про спорту і фізичну активність по 
відношенню до особистого, соціального і професійного розвитку
особистості;

• просування взаємодоповнюваність спорту і галузі охорони здоровʼя, 
освіти, навчання та молоді;

• поліпшення спортивної бази для вирішення соціальних і економічних
проблем (обстеження, консультації тощо);

• конференції, семінари, зустрічі, заходи 

2 проекти реалізуються за участі українських партнерів

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport


Erasmus+

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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