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Виняткові заходи щодо інтеграції освітян України 
за проєктами з мобільності Програми ЄС Еразмус+ в Європі 

на період війни в Україні 
 
З метою створення умов для підтримки освітян України у період війни в межах затверджених 
Директив Європейського Союзу E+/NA/DIR/2022/017, E+/NA/DIR/2022/019 та 
E+/NA/DIR/2022/021 Європейська Комісія інформує про здійснення виняткових заходів, 
оголошених для сприяння інтеграції представників з України у проєкти напряму: 
 

Міжнародна мобільність у сфері вищої освіти 
 

Типи проєктів 
Заходи для сприяння інтеграції українців  

До європейських університетів у період війни в Україні 

 
Проєкти КА131: 
внутрішньоєвропе
йська мобільність 
студентів та 
персоналу ЗВО – 
відкрита для 
України 

 
Статус представників з України для участі: 
 

• Для студентів: бути офіційно зарахованим до закладу вищої 
освіти (ЗВО) України на момент виїзду з України через російську 
агресію. 
 

• Для нещодавніх випускників: офіційно бути випускником ЗВО 
України впродовж останніх 12 місяців на момент виїзду з України 
через російську агресію. 
 

• Для персоналу: бути офіційно працевлаштованим у ЗВО України 
на момент виїзду з України через російську агресію. 
 

Прийнятні види діяльності: 
 

• Діяльність має відбуватися у ЗВО-бенефіціарі в Європі. У 
випадках, коли у зв’язку з війною, відправляюча організація з 
України не може бути залученою до діяльності, ЗВО-бенефіціар є 
єдиним ЗВО, залученим до організації мобільності, за винятком 
практики для студентів поза межами даного ЗВО. 

• Для студентів: мобільність для навчання та мобільність для 
практики. Практика є можливою також для нещодавніх (до 12 
місяців) випускників ЗВО України. У таких випадках, ЗВО-
бенефіціар є відповідальним за організацію практики. Слухачі 
приймаються ЗВО-бенефіціаром, або організацією, яка не є ЗВО у 
тій же країні (з використанням Угоди про практику KA171). 
Мобільність з проходженням практики фінансується ЗВО-
бенефіціаром. 

• Для персоналу: мобільність для викладання (включаючи 
запрошених працівників з організацій, що не є ЗВО) та мобільність 
для стажування. 
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Процес подання на мобільність: 
  

• Учасники звертаються безпосередньо до ЗВО-бенефіціара в 
Європі, в якому вони хотіли б здійснювати мобільність з 
навчання/ практики; викладання/ стажування. При цьому: 

- немає необхідності в Міжінституційній угоді; 
- немає потреби в листах про номінацію; 
- Угода на навчання/Угода на мобільність персоналу 

підписується лише між учасником мобільності та 
організацією, яка приймає (а також організацією, яка 
приймає на практику або стажування, якщо це не даний 
ЗВО-бенефіціар). 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО може дозволити 
зарахування учасника мобільності без встановлення кінцевого 
терміну подання кандидатури. 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО має чітко визначити 
критерії прийому на мобільність та оприлюднити їх для прийому 
заявок та зарахування. 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО має розглянути 
можливість подання спрощених підтверджуючих документів про 
рівень володіння іноземною мовою від кандидатів на 
мобільність, оскільки учасники можуть не мати доступу до 
результатів мовних тестів або сертифікатів про рівень знання 
іноземної мови (наприклад, запровадивши тестування у 
приймаючому університеті, якщо це необхідно). 

• Відповідно до правил, грант може бути надано лише на період 
навчання/ практики; викладання/ стажування.  

 
Як визначається відповідність вимогам? 
 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО перевіряє відповідність 
вимогам на основі наданих учасником документів. Потрібно 
дотримуватись того ж підходу, який наразі визначено в 
Керівництві до Програми: Національні агентства Еразмус+ 
визначають які документи вони запитують відповідно до вимог 
своїх органів влади на національних рівнях. 

Приклади прийнятних документів: 
- Студенти: документи про зарахування, академічні довідки, 

довідки, які видані ЗВО або відповідними українськими 
органами влади; 

- Персонал: квитанції про заробітну плату, дипломи для 
визначення сфери спеціалізації, трудові договори, довідки, 
які видані ЗВО або відповідними українськими органами 
влади. 
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Підготовка: 
 

• Організації-бенефіціару/приймаючому ЗВО буде дозволено на 
добровільній основі взяти на себе відповідальність за виконання 
завдань з підготовки учасників мобільності, які виконувались 
відправляючими українськими ЗВО, пов’язані з проходженням 
підготовчих курсів та наданням будь-якої іншої допомоги та 
підтримки студентів відповідно до Студентської Хартії Erasmus+, у 
разі, якщо буде зрозуміло, що український заклад освіти, який 
відправляє на мобільність, не може забезпечити таку 
підтримку. 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО заохочується до 
співпраці зі студентськими асоціаціями та мережами мобільності 
щодо інтеграції українських студентів. 

 
Фінансування: 
 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО надає учасникам 
мобільності кошти з гранту проєкту KA131 відповідно до 
встановлених норм виплат для учасників мобільності за 
проєктами KA171 з Україною: 

- Усі студенти та нещодавні випускники (протягом останніх 
12 місяців) матимуть право на індивідуальну суму доплати. 

- У разі необхідності, учасники з особливими освітніми 
потребами можуть отримати фінансову підтримку для 
перебування та покриття витрат на проїзд. 

Для студентів: 

• Якщо приймаюча країна входить до групи країн 1, індивідуальна 
виплата становить 1150 євро на місяць (900 євро базова сума 
+250 євро додатково); 

• Якщо приймаюча країна входить до групи країн 2, індивідуальна 
виплата становить 1100 євро на місяць (850 євро базова сума 
+250 євро додатково); 

• Якщо приймаюча країна входить до групи країн 3, індивідуальна 
виплата становить 1050 євро на місяць (800 євро базова сума 
+250 євро додатково). 

Для персоналу: 

• Якщо приймаюча країна входить до групи країн 1, індивідуальна 
виплата становить 180 євро на день 

• Якщо приймаюча країна входить до групи країн 2, індивідуальна 
виплата становить 160 євро на день 

• Якщо приймаюча країна входить до групи країн 3, індивідуальна 
виплата становить 140 євро на день 

Учасник мобільності підписує модифіковану Грантову угоду з 
організацією-бенефіціаром/приймаючим ЗВО у випадках, коли 
відправляюча українська сторона не в змозі виконувати свою роль 
та обов'язки щодо організації мобільності. 
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Проєкти КА107 – 
міжнародна 
мобільність 
студентів та 
персоналу ЗВО 

 
Статус представників з України для участі та прийнятні види 
діяльності: 
 

• Відповідно до умов за проєктами напряму KA107  
 

Процес подання на мобільність:  
 
У разі, якщо український ЗВО не в змозі надавати організаційну 
підтримку, то: 

• Учасники звертаються безпосередньо до ЗВО-бенефіціара в 
Європі, в якому вони хотіли б здійснювати мобільність з навчання, 
практики; викладання або стажування. При цьому: 

- немає необхідності в Міжінституційній угоді; 
- немає потреби в листах про номінацію; 
- Угода на навчання/Угода на мобільність персоналу 

підписується лише між учасником мобільності та 
організацією, яка приймає (а також з організацією, яка 
приймає на практику або стажування, якщо це не даний 
ЗВО-бенефіціар). 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО може дозволити 
зарахування учасника мобільності без встановлення кінцевого 
терміну подання кандидатури. 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО має чітко визначити 
критерії прийому на мобільність та опублікувати їх для прийому 
заявок та зарахування на навчання. 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО має розглянути 
можливість подання спрощених підтверджуючих документів про 
рівень володіння іноземною мовою від кандидатів на 
мобільність, оскільки учасники можуть не мати доступу до 
результатів мовних тестів або сертифікатів про рівень знання 
іноземної мови.  

• Відповідно до правил, грант може бути надано лише на період 
навчання/ практики; викладання/ стажування. 

 
 Як визначається відповідність вимогам? 
 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО перевіряє відповідність 
вимогам на основі наданих учасником документів. Потрібно 
дотримуватись того ж підходу, який наразі визначено в 
Керівництві до Програми: Національні агентства Еразмус+ 
визначають які документи вони запитують відповідно до вимог 
своїх органів влади на національних рівнях. 
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Приклади прийнятних документів: 
- Студенти: документи про зарахування, академічні довідки, 

довідки, які видані ЗВО або відповідними українськими 
органами влади. 

- Персонал: квитанції про заробітну плату, дипломи для 
визначення сфери спеціалізації, трудові договори, довідки, які 
видані ЗВО або відповідними українськими органами влади. 
 

Підготовка: 
 

• Організації-бенефіціару/приймаючому ЗВО буде дозволено на 
добровільній основі взяти на себе виконання завдань з 
підготовки учасників мобільності, які виконувались 
відправляючими українськими ЗВО, пов’язані з проходженням 
підготовчих курсів та будь-якої іншої допомоги та підтримки 
студентів відповідно до Студентської Хартії Erasmus+, у разі, якщо 
буде зрозумілим, що освітній український заклад, який 
відправляє на мобільність, не може забезпечити таку 
підтримку. 

• Організація-бенефіціар/приймаючий ЗВО заохочується до 
співпраці зі студентськими асоціаціями та мережами мобільності 
щодо інтеграції студентів з України. 
 

Фінансування 
 

• Фіксовані суми для учасників мобільності за проєктами КА107 + 
доплата.  

• Учасник мобільності підписує модифіковану Грантову угоду з 
приймаючою організацією, оскільки відправляюча організація, 
швидше за все, буде не в змозі забезпечити підтримку. 

 
Команда Національного Еразмус+ офісу в Україні рекомендує українцям, які перебувають чи 
планують подаватись на мобільність Еразмус+, обов’язково контактувати зі своїм ЗВО та 
оформити необхідні документи для узгодження процедури визнання та перезарахування 
кредитів і результатів навчання у європейських ЗВО після закінчення мобільності. Також 
просимо, по можливості, підтримати свій ЗВО та паралельно навчатись у ньому онлайн. 
Принагідно інформуємо, що з липня 2022 р. буде відкрито платформу мовної підтримки для 
українців на мобільності Еразмус+ (Online Language Support platform)! 

 
Залишились запитання? 

Запрошуємо звертатись до команди Національного офісу Еразмус+ в Україні! 
Наші контакти: office@erasmusplus.org.ua +380993322645 (viber/whatsapp/telegram) 

Facebook: https://www.facebook.com/NEOinUkraine/  

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

