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Важливо для розуміння Програми Еразмус+ 
для закладів VET

• Керівництво до Програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Guide) -
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en

• Країна-член Програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Country)

• Країна-партнер Програми Еразмус+ (Erasmus+ Partner Country)

• Європейські стандарти якості у сфері VET (European Quality 
Assurance in Vocational Education and Training) -
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance


Можливості Програми ЄС ЕРАЗМУС+ для закладів у сфері  
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти для учнів та працівників (П(ПТО) та ФПВО) України: 2021-2027 

Мобільність для  
П(ПТ)О та ФПВО 

Партнерста співпраці 
(Розбудова потенціалу) 

Центри досконалості 
П(ПТ)О та ФПВО 

Альянси задля інновацій 
 

Мобільність для ВО 
 

Навчальна  мобільність 
– «молодіжні обміни» 

Розвиток потенціалу у 
сфері Молодь 

На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? 
Мобільність персоналу для 
job shadowing, викладання 
або стажування; 
академічна мобільність для 
студентів 
(короткотермінова та 
довготермінова 
(ErasmusPro);  
запрошення експертів  

Освітні програми, які:  
- Адаптовані до вимог ринку 

праці 
- Гнучкі  
- Інноваційні  

Інституційна 
досконалість відповідно 
до соціально-
економічних потреб   
3 кластери: викладання 
та навчання, співпраця та 
партнерство, управління 
та фінансування 

Нові освітні програми, 
спрямовані на підтримку 
інноваційного розвитку та 
підприємництва (трикутник 
знань) 

Мобільність персоналу 
для викладання або 
стажування; 
Академічна мобільність 
для студентів; 
Запрошення експертів 

Неформальна та 
інформальна освіта 
молодих людей 
задля набуття 
базових професійних 
компетентностей  

Міжнародна співпраця 
у сфері Молодь та 
неформальна освіта 
молодих людей  
 

Яка організація може бути 
аплікантом? 

Яка організація може бути 
аплікантом? 

Яка організація може 
бути аплікантом? 

Яка організація може бути 
аплікантом? 

Яка організація може 
бути аплікантом? 

Яка організація може 
бути аплікантом? 

Яка організація може 
бути аплікантом? 

Організації, які працюють у 
сфері П(ПТ)О, з країни-
члена Програми Еразмус+ 
(для певних типів проектів 
– підписант Хартії Еразмус+ 
з П(ПТ)О) 
 

Будь-яка організація з країни-
члена Програми Еразмус+, що 
відповідає вимогам даного 
напряму Програми у сфері 
П(ПТ)О 

Будь-яка організація з 
країни-члена Програми 
Еразмус+, що відповідає 
вимогам даного 
напряму Програми у 
сфері П(ПТ)О 

Будь-яка організація з країни-
члена Програми Еразмус+, 
що відповідає вимогам 
даного напряму Програми у 
сфері П(ПТ)О 

ЗВО з країни-члена 
Програми Еразмус+, 
що є підписантом 
Хартії Еразмус+ з 
вищої освіти 

Будь-яка організація  
з країни-члена 
Програми Еразмус+, 
що відповідає 
вимогам даного 
напряму Програми 

Будь-яка організація 
з країни-члена 
Програми Еразмус+, що 
відповідає вимогам 
даного напряму 
Програми 

Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? 
Принаймні 2 організації, які 
працюють у сфері П(ПТ)О 
(обов’язково 1 – із країни-
члена Програми Еразмус+) 

Мінумум 3 організації з 3 
різних країн-членів Програми 
Еразмус+ 

Мінумум 8 організацій з 
4 різних країн-членів 
Програми Еразмус+ 
(обов’язково з 2 
держав-членів ЄС) 

Освіта-бізнес:  мін. 8 
організацій з 4 різних країн-
членів (вкл.3 роботодавці) 
Секторальна співпраця: мін. 
12 організацій з 8 різних країн-
членів (вкл.5 роботодавців, 5 
П(ПТ)О заклади) 

Мінімум 1 освітній 
заклад із країни-члена 
та 1 освітній заклад із 
країни-партнера 
Програми Еразмус+  

Мінімум 1 країна-
член та 1 країна-
партнер Програми 
Еразмус+  

Мін. 2 організації із 2 
різних країн-членів 
Програми Еразмус+ та  
2 організації із мін. 1 
країни-партнера  

Тривалість проєкту  Тривалість проєкту Тривалість проєкту Тривалість проєкту Тривалість проєкту Тривалість проєкту Тривалість проєкту 
Залежно від типу проєкту:  
6-18 міс. або 
15 міс. (після 12 міс. 
можливе продов. до 24 міс.) 

12-36 міс. (можливе 
продовження до 36 міс.) 

4 роки 2 або 3 роки (Освіта-бізнес); 
4 роки (Секторальна 
співпраця)  
 

26 міс. 3-24 міс.  1, 2 або 3 роки 

Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? 
Національні агентства 
Еразмус+  

Національні агентства Еразмус+; 
Європейське виконавче агентство 
з освіти та культури (EACEA) 
 

Європейське виконавче 
агентство з освіти та 
культури (EACEA) 

Європейське виконавче 
агентство з освіти та культури 
(EACEA) 

Національні агентства 
Еразмус+  

Національні агентства 
Еразмус+  

Європейське виконавче 
агентство з освіти та 
культури (EACEA) 

Термін подання  Термін подання Термін подання Термін подання Термін подання Термін подання Термін подання 
Раунд 1: 11 травня 12:00:00  
Раунд 2 (можливо):  
5 жовтня 12:00:00 
 
 
 
 

До Національних агентств 
Еразмус+:  
Раунд 1:  20 травня 12:00:00  
Раунд 2 (можливо):  
3 листопада 12:00:00.  
До ЕАСЕА: до 20 травня 
17:00:00 

7 вересня 17:00:00  
 

7 вересня 17:00:00 
 
 
 
 

 
 

11 травня 12:00:00 11 травня 12:00:00 
5 жовтня 12:00:00 

1 липня 17:00:00 
 
 
 
 
 

 

 



Корисні ресурси

https://ec.europa.eu/pr
ogrammes/erasmus-
plus/resources/program

me-guide_en

https://erasmusplus.org.ua/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://erasmusplus.org.ua/


МОБІЛЬНІСТЬ 
для закладів професійної
(професійно-технічної) 
та фахової передвищої освіти – VET

Вебінар«Можливості мобільності
Програми ЄС ЕРАЗМУС+ у сфері VET»
28 травня 2021 р.



Мобільність у сфері VET

Тип та види проєктів*: Проєкти з мобільності у сфері VET

• Короткотермінові проєкти мобільності

• Акредитовані проєкти мобільності

* Може використовуватись змішаний формат (фізична та віртуальна 

мобільність)

Проєкти мобільності спрямовані на: створення
міжнародних навчальних можливостей для представників
закладів VET, інших організацій, які працюють у сфері VET, 
активізацію процесів інтернаціоналізації завдяки учасникам
мобільності



Мобільність у сфері VET

Для проєктів мобільності важливо дотримуватись: 

• Принципу інклюзії та всеохоплення: створення рівних можливостей, залучення до
вироблення спільних рішень, включення періоду мобільності (=“вікна мобільності”)
в академічний календар тощо; 

• Практик, спрямованих на збереження довкілля: промоція екологічних дій, 
спрямованих на дружнє відношення до навколишнього середовища, підвищення
рівня обізнаності громадян щодо способів збереження навколишнього середовища, 
надання переваги подорожам ”зеленимтранспортом” тощо;

• Принципу цифровізації в професійній освіті: активне використання цифрових
інструментів та методів викладання і навчання, сприяння набуттю та розвитку
цифрових компетентностей  тощо;

• Стандартів якості у проєктах мобільності для VET -
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-
standards-mobility-projects-vetadults-schools_en тощо.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vetadults-schools_en


Мобільність у сфері VET

Заходи проєкту з мобільності: 

• Мобільність персоналу (викладачів та адміністративних

працівників) – виконання функціональних обов'язків на конкретному

робочому місці (job shadowing), викладання або стажування,

викладання курсу (повного)*

* У випадку викладання курсу необхідно особливо дотримуватись вимог та

стандартів щодо якості підготовки та викладання такого курсу –

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-

standardscourses-

under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en.

Формат мобільності може бути змішаним



Мобільність у сфері VET

Заходи проєкту з мобільності: 

• Мобільність учнів – участь у професійних змаганнях*,

короткотермінова мобільність, довготермінова мобільність

(ErasmusPro)**

*Для участі у професійних змаганнях можливий супровід (учителів-наставників

(меторів).

**Для кожного з учнів навчальний компонент повинен включати індивідуальну

виробничу практику.

Терміни для перебування учнів на мобільності відрізняються залежно від типу

проєкту з мобільності



Мобільність у сфері VET

Заходи проєкту з мобільності

• Інші заходи – запрошення експертів, навчання освітян, 
підготовчі візити* (до мобільності).

* Міжнародні експерти у сфері VET, представники органів влади, політики у сфері 
VET, інш. можуть запрошуватись для проведення тренінгів, читання лекцій, 
демонстрації кращих практик тощо.
Організація-заявник (з країни-члена Програми) може запрошувати до себе персонал 
для проходження стажування/навчання. Підготовчі візити, переважно, є 
підготовчим етапом до проходження мобільності  представників організацій.



Короткотермінові проєкти мобільності
Хто може бути координатором / заявником?

Будь-який заклад у сфері VET (освітній, державний, приватний тощо)з країни-члена Програми*

*Європейські організації, які мають VET акредитацію, не можуть бути заявником для цього типу проєктів

Тривалість проєкту: від 6 до 18 місяців

Куди подавати проєктну заявку? до Національних агентств Еразмус+  (у країні-члені Програми)

Коли подавати проєктну заявку? 

✓Основний конкурс – до 11 травня, 13:00 (12:00 Brussels time) для проєктів з 1 вересня 

✓Додатковий конкурс – до 5 жовтня, 13:00 (12:00 Brussels time) (оголошується окремо певними 
Національними агентствами Еразмус+ ) для проєктів з 1 січня наступного року

Особливості: 

✓фінансова організаційна підтримка партнерства
✓ додаткові кошти  для учасників мобільності з особливими освітніми потребами (інклюзія)
✓ додаткові кошти на мовну підтримку для учасників мобільності 
✓ окреме фінансування  для діяльності з викладання курсу 

Мобільність у сфері VET



Акредитовані проєкти мобільності

Хто може бути координатором / заявником?

Будь-який заклад у сфері VET, який має Еразмус+ VET акредитацію, з країни-члена Програми

Тривалість проєкту: 15 місяців, проте, після 12-ого місяця можуть бути продовжені до 24 місяців

Куди подавати проєктну заявку? до Національних агентств Еразмус+  (з країни-члена Програми)

Коли подавати проєктну заявку? до 11 травня, 13:00 (12:00 Brussels time) для проєктів з 1 
вересня

Особливості: 

✓до 20% гранту може бути виділено для співпраці із країнами-партнерами Програми
✓фінансова організаційна підтримка партнерства
✓додаткові кошти  для учасників мобільності з особливими освітніми потребами (інклюзія)
✓додаткові кошти на мовну підтримку для учасників мобільності 
✓окреме фінансування для діяльності з викладання курсу 

Мобільність у сфері VET



Мобільність у сфері VET

Для індивідуальних осіб: для персоналу та учнів.

Мобільність персоналу:
• Виконання функціональних обов'язків
на конкретному робочому місці
(Job shadowing)
• Викладання або стажування
• Викладання курсу

Мобільність учнів:
• Участь у професійних змаганнях
• Короткотермінова мобільність 
• Довготермінова мобільність (ErasmusPro)

Інші заходи:

• Запрошення експертів

• Навчання освітян

• Підготовчі (до мобільності) візити



Мобільність персоналу:

• Виконання функціональних обов'язків на конкретному робочому місці

(Job shadowing) – від 2 до 60 днів

• Викладання або стажування – від 2 до 365 днів
• Викладання курсу – від 2 до 30 днів

Хто може брати участь?

• Викладачі / Вчителі
• Тренери
• Непедагогічний персонал
• Експерти (представники організацій, що займаються професійною освітою

та навчанням: тренери в місцевих компаніях-партнерах, консультанти, 
політики у сфері VET тощо)

Мобільність у сфері VET



Мобільність учнів*:

• Участь у професійних змаганнях (від 1 до 10 днів)
• Короткотермінова мобільність (від 10 до 89 днів; мінімум 2 дні для учасників з 

особливими освітніми потребами)
• Довготермінова мобільність (ErasmusPro) (від 90 до 365 днів)

*Мобільність може відбуватись на базі закладу VET, компанії чи організації, що дотична до сфери VET
або ринку праці. Мобільність повинна включати компонент виробничої практики, а індивідуальна 
програма навчання формується під кожного учасника окремо. Для участі у професійних змаганнях 
можливий супровід учителів-наставників (менторів)**

Хто може брати участь?

• Учні
• Випускники (12 місяців після їх закінчення). У випадку, якщо учасники проходили 

обов'язкову військову службу після закінчення навчання, термін прийому буде 
продовжено на час служби.

**Непедагогічний персонал, експерти, які супроводжують учнів під час мобільності

Мобільність у сфері VET



Інші заходи:

• Запрошення експертів (від 2 до 60 днів): організації можуть запросити тренерів, 
викладачів, експертів або інших кваліфікованих фахівців з-за кордону задля 
вдосконалення навчання, викладання та підвищення кваліфікацій в приймаючій 
організації в Україні

• Навчання освітян (від 10 до 365 днів): організації-заявники можуть приймати 
викладачів, вчителів, непедагогічний персонал з метою стажування та підвищення 
кваліфікацій. Приймаюча організація отримає фінансову підтримку для організації 
мобільності, тоді як поїздки та індивідуальна підтримка учасника повинна надаватись 
їхньою організацією-відправником (яка також може подати заявку на фінансування 
програми Еразмус+ для цієї є мети).

• Підготовчі (до мобільності) візити: мобільність до свого приймаючого партнера до 
того, як відбудеться мобільність учнів чи персоналу. Кожен підготовчий візит повинен 
мати чіткі аргументи та повинен сприяти покращенню інклюзії, обсягу та якості
діяльності з мобільності. 
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Хто може брати участь?

• Запрошення експертів: будь-які особи з країни-члена Програми, що мають досвід, який 
відповідає потребам та цілям організації, яка їх запрошує.

• Навчання освітян: учасники з країни-члена Програми, які нещодавно вступили або
закінчили (до 12 міс.) освітню програму для вчителів/викладачів/тренерів.

• !!! Підготовчі (до мобільності) візити: будь-яка особа (викладачі/вчителі, тренери, 
непедагогічний персонал, експерти) з країни-члена або країни-партнера Програми.

!!! Підготовчі (до мобільності) візити можуть проводитись як в країнах-членах, так і в 
країнах-партнерах Програми.

!!! Базою для мобільності запрошених експертів завжди виступає приймаюча організація
(з партнерства).
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Правила фінансування

• Витрати на проїзд (трансфер) визначаються через 
калькулятор відстані (Distance calculator) 

• Індивідуальна підтримка
(добові)*

*З 15-го дня мобільності ставка 
до сплати буде дорівнювати 70% 
від базової ставки. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Підтримка учасників з особливими освітніми потребами: 80€ за 1-го 
учасника + супроводжуючий

Вартість курсів (витрати, що покривають плату за участь у курсах і 
тренінгах.): 80€ за 1-го учасника на день (макс. 800€ в рамках однієї
грантової угоди).

Мовна підтримка (витрати на надання матеріалів та тренінгів для 
вивчення мови): 150€ за 1-го учасника Online Language Support, за 
винятком мобільності персоналу менше 31 дня.; 150€ 1-го учасника 
ErasmusPro.
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Де шукати інформацію про можливості з мобільності?

1. У себе в закладі: у особи/підрозділі, відповідальних за міжнародні зв’язки/міжнародну 
діяльність; на вебсайті, Facebook сторінці чи Telegram каналі закладу, тощо.

2. На сайті НЕО в Україні у базі проєктів (чи є Ваш заклад учасником мобільності з 
європейськими партнерами), а також в розділі «Гранти для студентів, випускників, 
викладачів та інших працівників» (оновлюється)
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https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv.html


Бажаємо успіхів та
запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine, #ErasmusPlus #ErasmusUA
Skype: erasmusplus_ua
Тел.: +38 044 286 66 68, +38 044 332 26 45

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

