
Програма Еразмус+ 2021-2027 рр.  
МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ (КА1)
Спікер: Світлана Шитікова, Іванна Атаманчук, менеджерки

Додаткова підтримка України – нове!!!

КА 131, КА171!!! – з 27го слайду



Платформа результатів проєктів:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

СФЕРИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (Key Action)

КА1: 
Mobility/ 

навчальна 
мобільність

KA2: Cooperation
among 

organisations and 
institutions/

Співпраця

КА3: 
Support to 
reforms/ 

Підтримка 
реформ

Jean 
Monnet 
Action/ 

Жан Моне

Вища 
освіта

ОСВІТА: 

шкільна освіта, професійна 
(професійно-технічна) та 

фахова передвища освіта, 
вища освіта, 

освіта дорослих

ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА

МОЛОДЬ СПОРТ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


Міжнародний вимір
Програми Еразмус+ 2021-2027 рр.

Країни-члени Еразмус+ 
=> держави-члени ЄС та 
треті країни, асоційовані 
до Програми Еразмус+

Країни-партнери Еразмус+ 
=> треті країни, НЕ 
асоційовані до Програми 
Еразмус+



КРАЇНИ-ЧЛЕНИ* КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ**

Держави-члени ЄС (27):

Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, 

Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, 

Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 

Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

Треті країни 

асоційовані до Програми (6):

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Північна Македонія, Сербія, Туреччина

*Держави-члени ЄС, треті країни асоційовані до Програми

Треті країни світу

не асоційовані до Програми (incl. the UK)

14 Регіонів!!!

Регіон 2: Східне Партнерство (6) Азербайджан, 

Білорусь***, Вірменія, Грузія, Молдова, 

територія України (визнана міжнародним правом

**треті країни не асоційовані до Програми

Країни учасниці Програми ЄС Еразмус+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries

***призупинено 
участь



Міжнародна мобільність 
Еразмус+ 2021-2027 рр.
у сфері вищої освіти



Мобільність у Програмі Еразмус+ 
2021-2027 рр. та її міжнародний вимір

Завдання Програми Еразмус+ 2021-2027 рр.:
… Сприяння академічній мобільності окремих осіб і груп, а 
також співпраці між ними, підвищення рівня якості, інклюзії, 
забезпечення рівності, прагнення до досконалості, 
креативності та інновацій на рівні організацій та політик у 
сфері освіти…

Міжнародний вимір Еразмус+            МОБІЛЬНІСТЬ  

!!! Визнання результатів мобільності є ОБОВ’ЯЗКОВИМ 



Наскрізні принципи мобільності Еразмус+ 
2021-2027 рр. у вищій освіті 

• Інклюзія та різноманіття

• Екологічна сталість та зелені практики

• Цифровізація освіти та набуття цифрових 
компетентностей



Інклюзивність: визначення
в Керівництві до Програми

• Люди з інвалідністю

• Люди з проблемами із
здоров'ям

• Бар'єри пов'язані з
доступом до навчання
та підготовки

• Культурні відмінності

• Соціальні бар'єри

• Економічні бар'єри

• Бар'єри пов'язані з
дискримінацією

• Географічні бар'єри

• Положення Хартії Еразмус у вищій освіті: рівний та
рівнозначний доступ для всіх учасників

• Вбудовані можливості мобільності в освітній процес: вікно
мобільності

• Інші альтернативні типи мобільності – інноваційні методи
навчання – змішана мобільність

• ЗВО мають визначити внутрішні процедури відбору за
принципом доступності та інклюзії – доступ на основі
досягнення та мотивації участі.

• Запланувати додаткову підтримку в проєкті, підготовчі
візити тощо!!!

• Національні агентства Еразмус+: Inclusion Officer

• Зробіть мобільність більш інклюзивною – методичні
рекомендації

https://www.siho.be/sites/default/files/making_mobility_programmes_more_inclusive_for_students_with_disabilities.pdf


Формати міжнародної мобільності 
у вищій освіті

• Фізична мобільність 

• Змішана мобільність – поєднання фізичної мобільності 
та віртуального компоненту.

• Інтенсивні програми змішаної мобільності 
(мін.15 осіб, 3 кредити ECTS для студентів):

програми, спрямовані на застосування інноваційних методів 
викладання та навчання викладачів та студентів у 
міжнаціональній та міждисциплінарній командній роботі. 
Поєднання фізичної мобільності та віртуального компоненту.



Міжнародна кредитна мобільність 
для студентів
Галузі знань: усі
Освітні рівні: усі (молод.бакалавр/бакалавр/магістр/аспірант) 
Тривалість (у межах одного освітнього рівня): 

 від 2 до 12 місяців (фізична мобільність) 
 від 5 до 30 днів (фізична мобільність, якщо це частина 

змішаної мобільності)
Форма:

 навчання за кордоном у партнерському ЗВО
 практика (навчальна, дослідницька, робоча) за кордоном на 

підприємстві, у дослідницькому інституті, лабораторії, організації 
або в іншій прийнятній установі



Міжнародна кредитна мобільність 
для студентів: практика



Міжнародна академічна мобільність
для аспірантів (гнучкий підхід)

Гнучкий формат для забезпечення потреб у поєднанні 

навчання та дослідницької практики аспірантів або під час 

їхнього залучення до роботи в закладі освіти

Формат:

 Фізична мобільність (2-12 місяців)

 Змішана мобільність (поєднання із віртуальним компонентом, 

фізична мобільність (5-30 днів) – рекомендовано

Форма:

 Короткотермінове навчання (5-30 днів)

 Довготермінове навчання (2-12 місяців)

 Дослідницька практика (як складова навчання)



Міжнародна академічна мобільність 
для працівників ЗВО

Викладання або стажування для викладачів ЗВО: 
• Галузі знань: усі
• Професійна сфера: будь-яка
• Формат: викладання, навчання за місцем роботи (job shadowing) 

та/або стажування у ЗВО або партнерській організації
• Обсяг викладання: 

мін. 8 год. на тиждень або 4 год., якщо поєднується із стажуванням 
• Тривалість: 5 днів – 2 місяці (додатково 2 дні на проїзд)

Викладання у ЗВО для представників інших організацій:
• Професійна сфера: будь-яка
• Тривалість: мінімум 1 день



Організація-заявник та організації-учасниці
проєктів з мобільності
Заявник: окремий ЗВО або ЗВО-координатор консорціуму       ЗВО 
(мінімум три) з держави-члена ЄС або третьої країни, 
асоційованої до Програми Еразмус+. При цьому, усі ЗВО повинні
бути або стати підписантами Хартії Еразмус з вищої освіти

Організації-партнери: 
 Для навчання: офіційно зареєстровані ЗВО у своїх країнах 
 Для проходження практики, стажування: будь-яка 

державна або приватна установа, яка активна на ринку 
праці у сфері освіти, навчання, роботи з молоддю у країнах-
партнерах



Подання проєктів з мобільності

КА1 – ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ напрям і є сферою 
відповідальності та координації Національними агентствами 
Еразмус+ у країнах-членах Програми

Реєстрація та отримання OID: Erasmus+ and European Solidarity 
Corps page

Подання: до Національного агентства Еразмус+ країни-члена 
Програми де знаходиться ЗВО-заявник через Портал Erasmus+ 
and European Solidarity Corps

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Подання проєктів 
з міжнародної мобільності

Оцінка аплікаційної заявки:

Якість дизайну (методології 

виконання) проєкту та опис співпраці

Максимум 40 балів

Відповідність стратегії 

(інтернаціоналізації) 

Максимум 40 балів

Вплив та поширення результатів Максимум 20 балів



Процес впровадження проєктів 
з міжнародної мобільності



Угоди за проєктами з міжнародної мобільності

Угода на 
навчання

та практику

Ресурс: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines

Угода на 
навчання

Міжінституційна
угода

Угода на 
викладання Угода на 

стажування

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/learning-agreement-traineeships-oct21_en.docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/learning-agreement-traineeships-oct21_en.docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/learning-agreement-traineeships-oct21_en.docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/learning-agreement-for-studies-international-mobility-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/learning-agreement-for-studies-international-mobility-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/editable-bilateralmultilateral-agreement-international-mobility
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/editable-bilateralmultilateral-agreement-international-mobility
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/mobility-agreement-for-teaching-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/mobility-agreement-for-teaching-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/mobility-agreement-for-training-pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/mobility-agreement-for-training-pdf


Міжнародна мобільність: 
що важливо знати для українських
закладів вищої освіти?



Проєкти міжнародної академічної мобільності 
за участі країн-партнерів 

КА 131
Фінансування: 

внутрішньоєвропейський
бюджет (20% для міжнародної 
співпраці із країнами-
партнерами Програми

Спрямування мобільності: 
ОДНОСТОРОННЯ лише для 
представників європейських ЗВО 
ДО країн-партнерів Програми

КА 171
Фінансування: 
зовнішньоєвропейський бюджет 
(100 % для міжнародної 
співпраці із країнами-
партнерами Програми) 

Спрямування мобільності: 
ДВОСТОРОННЯ для 
представників усіх партнерських 
ЗВО ДО та ІЗ країн-членів та 
країн-партнерів Програми



Міжнародна академічна мобільність:
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ

КА 131 КА 171
Проєкт подається до Національного агентства Еразмус+ 

країни-члена Програми (децентралізований напрям) 
Так Так 

Організації-партнери проєкту КА1 повинні бути зареєстровані 
на Порталі Erasmus+ and European Solidarity Corps та мати OID і РІС

Так Так 

Останній термін подання проєкту у Конкурсі 2022 р.
23 лютого о 12:00 

(час за Брюсселем)

23 лютого о 12:00 

(час за Брюсселем)

Тривалість проєкту 26 міс. 24 міс. або  36 міс. 

Початок впровадження проєкту 1 червня 2022 р. 31 серпня 2022 р. 

Завершення проєкту 31 серпня 2024 р. 
31 липня 2024 р. або      

31 липня 2025 р. 

Чи потрібно підписувати Міжінституційну угоду? Так Так 

Чи потрібно підписувати Угоди на навчання/практику або 
викладання/стажування для українського учасника мобільності?

--- Так 

Чи потрібно підписувати Угоди на навчання або викладання 

для європейського учасника мобільності?
Так Так 

Чи потрібно підписувати Угоди на практику або стажування  

для європейського учасника мобільності?
Ні (якщо не ЗВО) Ні (якщо не ЗВО)



Міжнародна кредитна мобільність
для студентів: НАВЧАННЯ / ПРАКТИКА

КА 131 КА 171

Чи потрібно підписувати Міжінституційну угоду ? Так Так

Чи потрібно українському ЗВО проводити конкурс з відбору студентів для мобільності? --- Так 

Чи можуть бакалаври/магістри/аспіранти українських ЗВО їхати до європейських університетів? Ні Так 

Чи можуть бакалаври/магістри європейських університетів їхати до українських ЗВО? Так Ні

Чи можуть аспіранти європейських університетів їхати до українських ЗВО? Так Так

Термін перебування на мобільності 2 – 12 міс. 2 – 12 міс.

Термін перебування на фізичній мобільності, 
якщо мобільність змішана та включає віртуальний компонент   

5-30 дн. 5-30 дн.

Чи можуть студенти українських ЗВО брати участь в інтенсивних програмах змішаної мобільності? Ні Так (!)

Чи можуть українські студенти брати участь у практиці як складової мобільності в Європі? Ні Так

Чи можуть європейські студенти брати участь у практиці як окремій діяльності
під час мобільності в Україну?

Так Так

Чи потрібно українському ЗВО підписувати Угоду на практику для європейського /українського 
учасника мобільності, якщо практика за кордоном не в ЗВО, а іншій організації?

Ні/--- Ні /Так

Чи обов’язковим є визнання результатів навчання під час мобільності? ТАК ТАК 



Міжнародна академічна мобільність
для працівників: ВИКЛАДАННЯ / СТАЖУВАННЯ

КА 131 КА 171
Чи потрібно підписувати Міжінституційну угоду ? Так Так

Чи потрібно українському ЗВО проводити конкурс з відбору працівників для мобільності? --- Так 

Чи можуть працівники українських ЗВО їхати до європейських університетів? Ні Так 

Чи можуть працівники українських ЗВО брати участь 
в інтенсивних програмах змішаної мобільності?

Ні Так (!)

Термін перебування на мобільності для працівників ЗВО (окрім 2 дн. для проїзду) 5 дн. – 2 міс. 5 дн. – 2 міс.

Термін перебування на мобільності для працівників інших організацій 
з метою викладання у ЗВО (окрім 2 дн. для проїзду)

мін. 1 дн. мін. 1 дн.

Чи може фінансуватись участь у конференціях в межах мобільності для працівники ЗВО? Ні Ні 

Чи можлива участь у конференціях в межах мобільності для працівники українських ЗВО, 
якщо це фінансується із організаційних витрат (OS) або за власний кошт? 

--- Так

Чи можуть працівники українських ЗВО долучатись до викладання 
на інтенсивних програмах змішаної мобільності?

Ні Так (!)

Чи потрібно підписувати Угоду на викладання або стажування 
для європейського /українського учасника мобільності ?

Так /--- Так /Так

Чи обов’язковим є визнання результатів мобільності для працівників ? ТАК ТАК 



Міжнародна академічна мобільність:
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

КА 131 КА 171

Організаційна підтримка (OS) за мобільність 1 учасника
400 євро (230 євро 

після 100-го уч.)
500 євро

Чи можуть фінансуватись Інтенсивні програми змішаної мобільності ? (OS: 15-20 учасників по 400 євро)?  ТАК НІ 

Додаткові кошти для організаційної підтримки за мобільність 1 учасника з особливими освітніми потребами 150 євро 150 євро

Виплата  європейським координатором коштів на перебування українським учасникам мобільності 
відповідно до підписаної Угоди на грант 

Так Так 

Щомісячні кошти на перебування українських студентів в країнах-членах Еразмус+ для навчання --- 800/850/900 євро 

Додаткові щомісячні кошти на перебування українських студентів з особливими освітніми потребами
в країнах-членах Еразмус+ 

--- 250 євро 

Додаткові щомісячні кошти на перебування українських студентів в країнах-членах Еразмус+ 
для навчання та практики (за додатковим запитом)

--- 150 євро 

Можливість «нульового гранту» Еразмус+ для українських учасників мобільності --- Так 

Кошти на перебування для українських студентів (вкл.аспірантів) за короткотермінову фізичну мобільність
у межах змішаної мобільності під час перебування в Європі. 2 дні проїзду можуть також відшкодовуватись

---

70 євро / день (до 
14 днів),                

50  євро / день (з 
15 по 30 день)

Додаткові щомісячні кошти на перебування на короткотерміновій фізичній мобільності українських студентів 
з особливими освітніми потребами в країнах-членах Еразмус+ 

---

100 євро / одн. 
5-14 дні,                         

150 євро / одн. 15-
30 дні

Додаткові щомісячні кошти на перебування  на короткотерміновій фізичній мобільності українських студентів 
для навчання та практики 

--- Ні  



Міжнародна академічна мобільність:
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОЇЗД

Стандартний транспорт Зелений транспорт 

Від 10 до 99 км: * 23 євро на учасника

Від 100 до 499 км: 180 євро на учасника 210 євро на учасника

Від 500 до 1999 км: 275 євро на учасника 320 євро на учасника

Від 2000 до 2999 км: 360 євро на учасника 410 євро на учасника

Від 3000 до 3999 км: 530 євро на учасника 610 євро на учасника

Від 4000 до 7999 км: 820 євро на учасника

8000 км або більше: 1500 євро  на учасника

* Калькулятор розрахунку відстані 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Лист
• звернення до конкретного працівника: 

викладач, Еразмус координатор, IRO та інші,   
де Ви про нього/неї/ЗВО дізнались

• схожість положень стратегій розвитку
• освітні та дослідницькі напрями співпраці
• переваги співпраці для партнерів
• досягнення свого ЗВО факультети/ викладачі/ 

дослідники – міжнародні рейтинги
• потенціал, ресурси, тематики досліджень etc.
• досвід міжнародної співпраці – напрям проєкту
• контакти: ім'я прізвище, посада, ЗВО, е-пошта, 

тел./ скайп/ viber/ whatsapp/ telegram/ інші

Опис ідеї
• цілі, завдання 
• історія співпраці
• переваги партнерам, стратегії
• заходи/діяльність
• очікувані результати
• очікуваний вплив 
(особистий, кафедра, факультет, 
ЗВО, громади, сектору, країни)

• потенційні партнери/ країни
• бюджет

Партнери – для чого шукаємо? Стратегії розвитку!
SWOT аналіз стану інтернаціоналізації!

попередні дослідження потреб – що змінювати?



Спеціальні заходи – під час війни
• Деталі щодо особливостей

впровадження виняткових
заходів українською мовою
- у документі тут.

• Інформація про особливості
підтримки України у період
війни на порталі
Національного агентства 
Еразмус+ Франції - за 
посиланням тут.

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf
https://monprojet.erasmusplus.fr/actualite/informations-mobilites-erasmus-en-ukraine-russie-et-bielorussie


Що для викладачів – під час війни

• Стажування, підвищення кваліфікації, викладання – змішаний формат
– гарна нагода налагодити міжнародну співпрацю з університетами, навчитись писати
проєктні заявки, підготувати Ваші дисципліни іноземною мовою, вивчити нові методи
викладання та навчання тощо!
Подивіться, які ЗВО чи професійні асоціації є у Вашому місті та організуйте зустрічі для
співпраці: обговоріть можливість підписання міжінституційних угод/ угод про співпрацю,
можливості грантів на мобільність, розробіть курс з елементом віртуальних обмінів,
COIL, спільні проєкти, спільне викладання та дослідження, можливість підтримки
розбудови інфраструктури (сервери, ноутбуки, симулятори, ПО тощо).
Обов'язково обговоріть перелік результатів мобільності для отримання сертифіката про
підвищення кваліфікації з відповідним додатком переліком результатів!!!
Додаткове завдання: допоможіть колегам з інших університетів
Дізнайтесь у ЗВО, який поряд, чи є студенти з України і чи вони контактували зі своїм університетом!
Допоможіть їм це зробити – під час війни не буває чужих студентів!!! Всі наші – українці!!!

Всі наші – українці!!!



• Навчання та практика – онлайн/офлайн чи змішаний формат
- гарна нагода вивчити мову та стати амбасадорами України та свого університету в світі!
Можна контактувати з Еразмус координаторами ЗВО в Європі напряму: писати лист запит про можливості
грантової підтримки, вказати Ваш напрям підготовки!
Важливо обов'язково поставите в копію свій університет, щоб мати можливість визнання результатів
мобільності!!!
Уточніть можливості навчання/практики: перелік дисциплін, мовні курси тощо!
Якщо є мережа студентів Еразмус у Вашому місті/ЗВО – контактуйте з ними обов'язково!
Подивіться, які ще ЗВО є у Вашому місті та відвідайте їх, зайдіть в офіс Міжнародної співпраці чи до Еразмус
координатора та розкажіть про Ваш університет, про важливість співпраці з ним, про можливості грантів на
мобільність для інших факультетів, розроблення спільних курсів з елементом віртуальних обмінів, спільні
проєкти, спільне викладання та дослідження, можливість підтримки розбудови інфраструктури (сервери,
ноутбуки, симулятори, ПО тощо). Дізнайтесь як працює їх студентське самоврядування тощо!
Додаткове завдання: допоможіть студентам з інших університетів України
Дізнайтесь у ЗВО, який поряд, чи є студенти з України і чи вони контактували зі своїм університетом!
Зверніть увагу що це важливо для визнання мобільності – під час війни не буває чужих студентів!!!

Що для студентів – під час війни

Всі наші – українці!!!



Виклики

• Застаріле Положення КМУ про право на академічну мобільність
• Положення про мобільність/ міжнародну співпрацю – не відповідають викликам війни
• Процедури відбору чи номінації – не відповідають викликам війни
• Підписання угод: міжінституційних – визнання та отримання українського диплому –

ускладнено через виклики війни!!!
• Підписання угоди зі студентом – ускладнено через виклики війни!
• Працівники та студенти – загинули, внутрішньо/зовнішньо переміщені,

відсутній/поганий зв’язок, повітряні тривоги
• Доступ до університету – обмежений/відсутній; документацію – втрачено
• Різні періоди завершення навчального року
• Практика під час літніх канікул, мовні курси тощо
• Повернення студентів!!!
• Зобов'язання повернення в Україну працівників – небезпека для життя родини!!!



Важливі кроки – спеціальні заходи для України

• Strategy on the development of higher education in 2022-2032 (April 14, 2022) – NEW!
• Постанова КМУ щодо виплат по проєктах (May 3, 2022) – NEW!!!
• Положення КМУ про право на академічну мобільність – 13.05.2022 р.!!! – NEW!!!
• Оновлення Інституційного положення про мобільність/ міжнародну співпрацю!
• Процедури відбору чи номінації – на період війни
• Підписання угод: міжінституційних – визнання та отримання українського диплому!!!
• Підписання угоди зі студентом та працівником!
• Перелік дисциплін за Еразмусом – вписати в Додаток до диплому
• Період мобільності працівників – визнання підвищення кваліфікації: сертифікати
• Оформлення відрядження за рахунок приймаючої сторони чи за свій рахунок: стажування,

викладання – гарна нагода навчитись писати проєкти та налагодити міжнародну співпрацю з
університетами!

• Подивіться які ЗВО є у Вашому місті та організуйте зустрічі для співпраці!

Обговоріть можливості співпраці: КА 131, КА 171 та інші!!!

https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikonannya-povnovazhen-derzhavnoyu-kaznachejskoyu-sluzhboyu-v-osoblivomu-rezhimi-v-umovah-voyennogo-stanu-520-290422
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-shchodo-vregulyuvannya-pitan-akademichnoyi-mobilnosti-599-130522


Виїзд чоловіків – під час війни

"У період дії встановленого згідно законодавства воєнного стану виїзд за межі України обмежений для 
чоловіків - громадян України віком від 18 до 60 років. 
Окремо слід зазначити, що винятки можуть стосуватися тільки осіб, зазначених у відповідних
законоположеннях (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264-2022-%D0%BF#Text). 
В першу чергу, це особи, які мають: довідку про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування
на спеціальний військовий облік або висновок військово-медичної комісії про непридатність. Крім того, ці
обмеження не поширюються на осіб: студенти та докторанти, асистенти - стажисти, аспіранти та 
докторанти; наукові та науково-навчальні працівники вищої освіти та наукових організацій, які мають
вчений ступінь;...”
Питання звільнення від призову та відстрочення призову регулюються українським законом про військову
службу. Категорії осіб, призов яких може бути відстрочений, регулюються ст. 17 цього закону, у ній
зазначені, зокрема, студенти закладів вищої освіти. Незважаючи на це, відстрочка призову відбувається
тільки в момент прийняття рішення Районною (Міською) Призовною Комісією - вона не діє автоматично. 
Іншими словами, зацікавлена особа повинна звернутися до цієї комісії і звернутися з проханням про 
відстрочку призову. Звільнення від призову регулюється ст.18 цього Закону.

По факту відбувається на розсуд прикордонної служби, 
навіть при наявності необхідних документів!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12


Корисні посилання

• Деталі щодо особливостей впровадження виняткових заходів українською мовою - у документі тут.
• Інформація про особливості підтримки України у період війни на порталі Національного агентства Еразмус+ 

Франції - за посиланням тут.
• Щодо виняткових заходів у сфері молоді можна дізнатись на порталі SALTO - Youth - за посиланням тут.
• Відеозапис вебінарів щодо впровадження виняткових заходів:

від 30.03.2022 - за посиланням тут.
від 17.05.2022 - за посиланням тут.

• Корисно для студентів щодо отримання грантів на мобільність - за посиланням тут.
• Корисні посилання для студентів, працівників ЗВО, мододі, дослідників та інш. – за посиланням тут.
• Корисно дослідникам – за посиланням тут.
• Підтримка ЄС України в період війни – за посиланням тут.
• Санкції ЄС проти росії і білорусі – за посиланням тут.
• Партнерам та виконавцям проєктів Еразмус+ на період війни – за посиланням тут
• Виконавцям і потенційним партнерам проєктів Еразмус+ на період війни - за посиланням тут
• Керівникам закладів, Еразмус координаторам, студентам та працівникам щодо грантів на мобільність на 

період війни – за посиланням тут

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf
https://monprojet.erasmusplus.fr/actualite/informations-mobilites-erasmus-en-ukraine-russie-et-bielorussie
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/eecafwdlinks/helpukraine/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4153-vebinar-osoblyvosti-vykonannia-proiektiv-z-mobilnosti-pid-chas-viiny-ta-dodatkovi-mozhlyvosti-pidtrymky-pratsivnykiv-ta-studentiv-universytetiv-300322-r-onlain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4188-vebinar-vyniatkovi-zakhody-shchodo-intehratsii-osvitian-ukrainy-za-proiektamy-z-mobilnosti-u-vyshchii-osviti-v-yevropi-za-prohramoiu-erazmus-na-period-viiny-v-ukraini-170522-onlain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4179-dlia-studentiv-ta-molodykh-liudei-z-ukrainy-iaki-shukaiut-hranty-na-mobilnist.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4172-useful-resources-for-staff-students-youth-experts-and-others.html
https://ukrainet.eu/the-german-ukrainian-academic-society/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4148-pidtrymka-u-sferi-osvity-ukrainy-yevropeiskym-soiuzom.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4169-sanktsii-yes-proty-rosii-ta-bilorusi-pislia-vtorhnennia-v-ukrainu.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4133-partneram-ta-vykonavtsiam-proiektiv-erazmus.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4142-vazhlyvo-dlia-vykonavtsiv-ta-potentsiinykh-uchasnykiv-prohramy-yes-erazmus.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4141-vazhlyvo-dlia-erazmus-koordynatoriv.html


Портали, платформи – ПОШУК ПАРТНЕРІВ

• Підписанти Хартії Еразмус+ у сфері вищої освіти: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education

• EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) https://epale.ec.europa.eu/en
• EU Partner Search - https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
• Професійні мережі: e.g. EU-platforms&networks, EUA, EAIE, UNICA, IAU, GDLN, EDEN,

German-Ukrainian Academic Society etc.
• Еразмус Toolkit (http://erasmustoolkit.eu/)
• Study in Europe - https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
• e.g. www.studyinaustria.at; 
• Посольства держав-членів ЄС та інших країн світу
• French Institute - https://institutfrancais-ukraine.com/
• OEAD – www.oead.at
• DAAD - https://www.daad-ukraine.org/uk/ ; проєкти DAAD - тут

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education
https://epale.ec.europa.eu/en
https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en
https://eua.eu/
https://www.eaie.org/
http://www.unica-network.eu/
https://www.iau-aiu.net/
http://gdlnglobal.org/
http://www.eden-online.org/
https://ukrainet.eu/
http://erasmustoolkit.eu/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://www.studyinaustria.at/
https://institutfrancais-ukraine.com/
http://www.oead.at/
http://www.oead.at/
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/internationales/moi-ukraine/


• Децентралізовані конкурси (decentralized actions) координують 
Національні агентства Еразмус+, які представляють кожну державу-члена 
ЄС та третю країну асоційовану до Програми: 
33 National Erasmus+ Agency – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів що координуються Національними 
агентствами Еразмус+: реєстрація профілю організації (OiD), оголошення 
конкурсів, завантаження аплікаційних форм, подання проєктів, 
отримання результатів, підписання грантової угоди тощо – за посиланням 
тут.

• Платформа результатів проєктів та виконавців: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

Портали, платформи

https://erasmusplus.org.ua/novyny/4183-vyniatkovi-zakhody-shchodo-
intehratsii-osvitian-ukrainy-za-proiektamy-z-mobilnosti-u-vyshchii-
osviti-v-yevropi-za-prohramoiu-erazmus-na-period-viiny-v-ukraini.html

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4183-vyniatkovi-zakhody-shchodo-intehratsii-osvitian-ukrainy-za-proiektamy-z-mobilnosti-u-vyshchii-osviti-v-yevropi-za-prohramoiu-erazmus-na-period-viiny-v-ukraini.html


Бажаємо успіхів!
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
Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 044 286 66 68, +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел./факс: +38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

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

