
Індивідуальні освітні можливості 

Програми ЄС Еразмус+

Проєкт ЄС «Мережа Національних Еразмус+ офісів в Україні та 

Національна команда експертів з реформування вищої освіти»



ЗМІСТ

• Що таке Еразмус+?

• Хто може індивідуально брати участь?

• Можливості в рамках обмінів на
навчання / практику / викладання /
стажування / підвищення кваліфікації?

• Можливості повного курсу навчання за
спільними магістерськими програмами
Еразмус Мундус



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 в 
понад 28 млрд. євро

• Фінансування мобільностей, проєктів співпраці, партнерств, 
європейських студій, молодіжних обмінів, проведення
міжнародних заходів.

• Європейський та міжнародний виміри: співпраця між 
державами-членами ЄС та з іншими країнами світу.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651993/EPRS_BRI(2020)651993_EN.pdf


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 155)

УКРАЇНА
Східне Партнерство 

(+ Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова)



Хто може брати участь*?

* ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ та ролі в партнерстві

Організації
• заклади освіти
• науково-дослідні установи
• академічні, професійні, студентські, 

молодіжні та інші об’єднання
• молодіжні організації
• органи державної влади
• державні та приватні підприємства 

та інші

Індивідуальні особи 
• студенти: (молодші) бакалаври, 
магістри; аспіранти, випускники
• працівники закладів освіти
• дослідники 
• молоді фахівці
• молодіжні лідери і працівники 
• волонтери
• та інші

Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості!
Індивідуальні особи подають на конкурси за створеними можливостями!



До кого звертатись?

• Національний Еразмус+ офіс в Україні та команда експертів

• Представництво ЄС в Україні та мережа центрів, студентів та випускників
• Міністерство освіти і науки України
• Еразмус координатори та офіси міжнародного співробітництва ЗВО
• Erasmus Student Network – ESN
• Міністерство культури, молоді та спорту України
• EuroDesk
• Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський корпус солідарності 

в Україні (м. Суми)
• Ресурсний центр SALTO-Youth (Польща)
• Youth Ambassadors
• е-Twinning Support Office

http://erasmusplus.org.ua/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://mon.gov.ua/
https://www.facebook.com/esnkyiv/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
https://www.salto-youth.net/


Ключові напрями
Програми (Кey Actions)

КА1: 
Мобільність

КА2: 
Проєкти

співпраці

КА3: 
Підтримка 

реформ

Жан Моне Спорт



Індивідуальні освітні можливості 
Програми Еразмус+ 2014-2020

- Міжнародна кредитна мобільність

- Спільні магістерські програми Еразмус Мундус

Індивідуальні освітні можливості 
Програми Еразмус+ 2021-2027

NEW!!!

- Мобільність у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової
передвищої освіти (VET);

- Віртуальна мобільність у сфері вищої освіти та молоді;

- Та багато іншого



Міжнародна кредитна 
мобільність
(відео)

https://www.youtube.com/watch?v=a7frYTzhjVA&t=2s&ab_channel=ErasmusPlusUkraine


▪ На навчання на період від 3 до 12 міс. (24-для
студентів медичних спеціальностей) та на
практику (2-12 міс.) для українських (молодших)
бакалаврів, магістрів, аспірантів;

▪ На викладання / стажування / підвищення
кваліфікації (на період від 5 днів до 2 міс.) для
працівників закладів вищої освіти: викладачів та
адміністративного персоналу.

✓Програми обміну: 



▪ Студенти програм обміну отримують грант, що
покриває витрати на проїзд (20-1500 євро)*,
страхування, візу, а також кошти на
перебування в розмірі 800/850/900 євро* на
місяць

▪ Викладачі та адміністративні працівники
отримують кошти, що покривають витрати на
проїзд (20-1500 євро)*, страхування, візу, а також
добові у розмірі 140/160/180 євро*, з яких
сплачується проживання

Розмір гранту: 

*(обсяг коштів залежить від відстані та країни 
перебування) 



✓Як взяти участь?

Крок 1. Звернутись до відділу міжнародної співпраці /
Еразмус+ координатора Вашого університету.

Крок 2. Уточнити наявність проєктів з обмінів Еразмус+,
приймаючий університет, умови конкурсу, критерії відбору,
терміни подачі, пакет документів тощо.

Крок 3. В рамках конкурсу подати підготовлений повний пакет
документів.

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

Крок 5. Готувати пакет документів на отримання візи.

Крок 6. Готуватись до обміну!



• ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ для українських студентів-
учасників мобільності Еразмус+ на період пандемії
коронавірусу

• ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ для українських працівників
ЗВО-учасників мобільності Еразмус+ на період пандемії
коронавірусу

• Facebook-вебінар «Проєкти з академічної мобільності 
Еразмус+: рекомендації на час карантину»

Академічна мобільність в умовах пандемії
COVID-19

Інші корисні матеріали щодо академічної мобільності в умовах 
пандемії

http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Erasmus__ICM_UA_students_spring_2020_COVID-19_21-04-20.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Erasmus__ICM_UA_staff_spring_2020_COVID-21-04-20.pdf
https://youtu.be/7_mNYh3uxJw
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2866-facebook-vebinar-na-temu-proiekty-z-akademichnoi-mobilnosti-erazmus-rekomendatsii-na-chas-karantynu-dlia-komand-diiuchykh-proiektiv-070420-r.html


Спільні магістерські 
програми Еразмус Мундус
(відео)

https://www.youtube.com/watch?v=lFrz0vjnTsQ&ab_channel=ErasmusPlusUkraine


Що це?

✓ Спільні магістерські програми Еразмус Мундус – це 

унікальні програми з отримання повної вищої освіти на рівні
магістра, що розроблені партнерством університетів.

• Навчання буде відбуватись в декількох різних університетах, що
розробили і організували відповідну обрану спільну програму.

• Магістерські програми передбачають отримання стипендії повного 
забезпечення (навчання, кошти на перебування, підручники, 
бібліотека, транспорті витрати, страхування тощо).



• Стипендія передбачає кошти на облаштування 1000-1500 
євро (одноразова виплата), кошти на перебування в 
розмірі 1000 євро на міс., транспортні витрати в залежності 
від відстані до країн навчання.

• Тривалість навчання складає 1/1,5/2 роки.

• За умови успішного навчання студенти отримують спільний, 
подвійний або багатосторонній диплом про вищу освіту рівня 
магістра.

• Подання документів відбувається он-лайн напряму на 
обрану спільну програму (макc. на 3 одночасно) через 
відповідні веб-сайти, кожен з яких має координуючий 
університет і контактну особу, які діють від імені 
всього партнерства.



Хто може брати участь?

• Не важливо скільки Вам років

• Не важливо коли Ви закінчили навчання

• Потрібно мати диплом бакалавра, 
спеціаліста або навчатися на IV курсі

• Обов'язково володіти іноземною 
мовою (міжнародний сертифікат)

✓Студент IV курсу навчання
✓Випускник без вікових обмежень



✓Як взяти участь?

Крок 1. Перегляньте каталог Еразмус Мундус програм (Erasmus Mundus Joint Master
Catalogue) та оберіть бажану програму для навчання. Відкрийте окремий сайт кожної
обраної програми, натиснувши на її абревіатуру, та перегляньте всю інформацію, що
стосується участі у конкурсі стипендій Еразмус Мундус.

Крок 2. Відкрийте окремий сайт кожної обраної програми, натиснувши на її
абревіатуру, та перегляньте всю інформацію, що стосується опису даної програми,
університетів-партнерів та вимог до кандидата.

Крок 3. Знайдіть розділ «How to Apply» та ознайомтесь з пакетом документів та
термінами подачі*.
У разі необхідності уточніть детальну інформацію щодо подання аплікаційних
документів, яка відсутня на сайті обраної програми. Для цього зв'яжіться з
координатором програми (розділ Контакти на сайті кожної окремої програми) та
проконсультуйтесь.



Крок 4. На сайті обраної програм (и), завантажте бланк заявки (application
form) та підготуйте повний пакет документів. Кожна Еразмус Мундус програма
має свою аплікаційну форму та необхідний пакет документів.

Крок 5. У разі перемоги, у квітні-червні кандидат отримає електронного листа
про перемогу в конкурсі, або про проходження наступного кроку відбору
(скайп). Після Вашого підтвердження щодо участі у навчанні, Вам обов'язково
мають надіслати офіційний лист про зарахування на програму.

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

✓Як взяти участь?



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

Web-site: ERASMUSPLUS.ORG.UA
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua
Тел.: +380443322645, +380442866668

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

