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Виняткові заходи щодо інтеграції освітян України 
до проєктів 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 для 
сприяння інтеграції освітян України: 
 

Міжнародна мобільність у сфері професійної (професійно-технічної) і фахової 
передвищої освіти, шкільної освіти та освіти дорослих 

 

Типи проєктів 
Заходи для сприяння інтеграції українців  

у період війни 

 
Проєкти КА121/122: 
Проєкти з організації 
мобільності (студенти 
та працівники) у сферах 
Професійної 
(професійно-технічної) 
та фахової передвищої 
освіти (VET), Шкільної 
освіти, Освіти дорослих 

 
Відповідність статусу представників з України для участі:  

 Для здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-
технічної) та фахової передвищої освіти (далі – VET) / освіти 
дорослих: бути офіційно зарахованим на навчання до 
закладу освіти України на момент виїзду з України через 
російську агресію. 
 

 Для школярів: відповідати шкільному віку відповідно до 
законодавства країни, що приймає. 
 

 Для персоналу: бути офіційно працевлаштованим у закладі 
VET/шкільної освіти/освіти дорослих України на момент 
виїзду з України через російську агресію АБО мати 
відповідну кваліфікацію. 

 

 Для запрошених експертів: наявність відповідного досвіду 
для потреб організації, що запрошує експерта (так само, як 
і в межах ЄС). 

 
Як визначається відповідність статусу вимогам? 
Приймаюча організація перевіряє відповідність статусу 
вимогам на підставі документів учасника, дотримуючись того ж 
підходу, що наразі визначений в Керівництві до Програми 
Еразмус+, а саме: Національні агентства країн ЄС визначають 
види документів, що прийматимуться, під час консультацій із 
своїми національними органами влади. 
 
Приклади допустимих документів: 

o Здобувачі освіти: довідки про зарахування, шкільні 
атестати, виписки про оцінки, інші документи, видані 
закладами освіти або відповідними органами влади 
України. 
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o Персонал: довідки/відомості про заробітну плату, 
дипломи про освіту вчителів/персоналу, трудові 
угоди/договори, інші документи, видані закладами 
освіти або відповідними органами влади України. 

 
Правила фінансування: 

 Індивідуальна підтримка: застосовується відповідна 
ставка (рівень оплати) приймаючої країни (так само, як і в 
межах ЄС). 

 Організаційна підтримка: так само, як для міжнародної 
(international) VET (500 євро). 

 Лінгвістична (мовна) підтримка: посилена підтримка так 
само, як і для довгострокової діяльності (макс. 300 євро). 

 Для подорожей, підтримки інклюзії, підготовчих візитів, 
оплати курсів і виняткових витрат: ті самі правила, що 
діють в межах ЄС. 

 
Практичні аспекти реалізації: 

 Оцінювання, визнання та сертифікація (надання 
відповідного документи) результатів навчання має 
здійснюватися приймаючою організацією із дотриманням 
тих самих стандартів якості, що застосовуються в межах 
ЄС. 

 Існуючі правила щодо підтверджуючої документації 
(Додаток III до Грантової угоди) передбачають, що 
потрібен лише підпис приймаючої організації. 

 На рівні стандартів якості для угод про навчання 
рекомендуються підписи як відправляючої, так і 
приймаючої організацій – це якісна, а не формальна, 
вимога, від якої слід відмовитися для діяльності щодо 
вхідної мобільності (до України). Натомість, навчальна  
програма мобільності має бути визначена приймаючою 
організацією та узгоджена з учасником. 

 

 
Команда Національного Еразмус+ офісу в Україні рекомендує українцям, які перебувають чи 
планують подаватися на мобільність Еразмус+, обов’язково контактувати із своїми закладами освіти 
та оформити необхідні документи для узгодження процедури визнання та перезарахування кредитів 
(за наявності) і результатів навчання після закінчення мобільності. Також закликаємо продовжувати 
навчання онлайн у своєму українському закладі освіти паралельно з мобільністю, підтримуючи 
національну систему освіти. Принагідно інформуємо, що з липня 2022 р. буде відкрито платформу 
мовленнєвої підтримки для українців на мобільності (Online Language Support platform)! 

Пам’ятайте що кожен Еразмусівець є Амбасадором свого закладу та України,  
знайдіть нових партнерів для свого закладу для міжнародної співпраці у країні де Ви знаходитесь! 

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/  
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