
Програма ЄС Erasmus+ 
2021-2027 рр.: 

Більш інклюзивна, 
екологічна і цифрова!

Світлана Шитікова, координаторка проєкту



Що таке Еразмус+?

• Програма Європейського Союзу: освіта, професійна підготовка, молодь та спорт

• Проєкти, стипендії, гранти, обміни, навчання, співпраця, міжнародні події, професійні
мережі, відкриті ресурси тощо

• Європейський та міжнародний виміри – співпраця між ЄС та з іншими країнами світу

• Інклюзивність та доступність для всіх: залученість і підтримка різних груп населення,
«зелені» та цифрові трансформації тощо

• Новий етап 2021-2027:

➢наскрізні пріоритети у фокусі

➢постійний розвиток – еволюція та синергія

(нові конкурси відкриватимуться щорічно)

➢більше міжнародного виміру

➢більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної

➢більший бюджет – 28.756 М €



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

Треті країни світу 

не асоційовані до Програми 

Регіон 2: Східне Партнерство (6)

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова, 

територія України, що визнана 

міжнародним правом

А де у Вас вже є партнери?



Хто може брати участь*?

*ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 

ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ

Організації

• заклади освіти будь якої форми  

власності і підпорядкування

• науково-дослідні установи

• академічні, професійні, 

студентські, молодіжні та інші 

об’єднання

• молодіжні організації, неформальні 

об'єднання молоді

• органи державної влади

• державні та приватні підприємства 

та інші організації

Індивідуальні особи 

• учні шкіл і закладів VET

• студенти ЗВО: (молодші) 

бакалаври, магістри; аспіранти, 

докторанти, випускники

• працівники закладів освіти

• дослідники 

• молодь

• молодіжні лідери і працівники 

• волонтери

• та інші

Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості!

Індивідуальні особи подають на конкурси за створеними можливостями!



Які пріоритети 
Еразмус+ 
2021-2027рp.?

Європейський 
освітній простір 
до 2025 р.

1. Якість освіти і підготовки
Розвивати базові та загальні 

компетентності

Більше можливостей для 

мобільності та співпраці

Підтримувати набуття 

мовленнєвих та інших 

компетентностей навчання 

впродовж життя 

Розвивати європейську 

перспективу в освіті

2. Інклюзія та гендерна 

рівність
Траєкторія успішного навчання в 

школі

50 центрів професійної  

досконалості (П(ПТ)О,ФВПО)

Європейський підхід до 

мікрокваліфікацій

Гендерно орієнтоване навчання

3. Зелені та цифрові 

трансформації
Освіта для Кліматичної 

коаліції

Екологізація («озеленення») 

освітньої інфраструктури

Рекомендації Ради щодо 

навчання задля екологічної 

стійкості

План дій Цифрової освіти

4. Вчителі та наставники
25 Еразмус академій вчителів

Європейські рекомендації 

щодо національних рамок 

кар'єри

Європейська нагорода за 

інноваційне викладання

5. Вища освіта
Європейський 

університет 

Розвиток Європейського 

ступеня

Юридичний статус 

альянсів університетів

Мобільний додаток 

Еразмус+

6. Геополітичний вимір
Підхід «Team Europe»

Посилення співпраці із 

стратегічними партнерами

Розширення міжнародного 

виміру Програми Еразмус+

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en




Стратегічні пріоритети України

Пріоритети Уряду України
у сфері освіти та науки:
• доступна та якісна дошкільна освіта,
• Нова українська школа,
• сучасна професійна освіта,
• якісна вища освіта і розвиток освіти
дорослих,
• розвиток науки та інновацій.

Національна молодіжна стратегія
до 2030:
Основними пріоритетами Стратегії є:
безпека; здоров’я; спроможність; 
інтегрованість.
Пріоритети поширюються на всі вікові 
категорії 
і реалізуються через завдання та заходи, 
що враховують особливості життя 
молоді.

Секторальні стратегії



Пріоритети для проєктів, визначені МОН України
як наскрізні, на конкурси Еразмус+ у сфері освіти:

1) забезпечення та покращення якості освіти, зокрема
удосконалення педагогічної освіти та підготовки учителів,
модернізація медичної освіти, розвиток дослідницької
освіти (докторів філософії/докторів мистецтв);

2) цифрові трансформації в освіті та суспільстві;

3) зелені трансформації в освіті та суспільстві;

4) інклюзія та гендерна рівність.



Ресурси:

Інклюзивна мобільність: https://inclusivemobility.eu/

http://inclusionerasmus.org/

Включення студентів до участі в Еразмус+: 
https://drive.google.com/drive/folders/16MgcyZXIUasBtzOX8NGxCX32C02Vr8sE

Всі ресурси з рекомендаціями: 
https://drive.google.com/drive/folders/16MgcyZXIUasBtzOX8NGxCX32C02Vr8sE

Інші ресурси:

https://www.inclusion-europe.eu/european-funds/

https://www.facebook.com/inclusioneurope/

https://inclusion-international.org/who-we-are/

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-
education_en

https://www.european-agency.org/

https://www.edf-feph.org/

https://inclusivemobility.eu/
http://inclusionerasmus.org/
https://drive.google.com/drive/folders/16MgcyZXIUasBtzOX8NGxCX32C02Vr8sE
https://drive.google.com/drive/folders/16MgcyZXIUasBtzOX8NGxCX32C02Vr8sE
https://inclusion-international.org/who-we-are/
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_en
https://www.european-agency.org/
https://www.edf-feph.org/


Сфери і ключові напрями
Fields and Key Actions – КА

КА1: 
Mobility/ 

Мобільність

KA2: 
Cooperation 

partnerships/

Проєкти 
співпраці

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



Вища освіта: 
мобільність

Академічна 
мобільність

Вища освіта:

співпраця

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус: створення /

впровадження / стипендії

Проєкти з 
розвитку 

потенціалу

Напрям 

Jean 
Monnet

Молодь та спорт

Молодіжний обмін

Обмін молодіжними 
працівниками

Віртуальні обміни
(students + youth)

Шкільна 
освіта

eTwinning

Plus

Професійна 

(професійно-

технічна) 

та фахова 

передвища

освіта

Проєкти з 

розвитку 

потенціалу

Приймаємо: 

учнів та 

працівників

Напрями Програми ЄС Erasmus+, відкриті для країн Східного Партнерства

Партнерства співпраці (освіта, професійна підготовка, молодь і спорт),  Центри професійної досконалості,  

Альянси задля інновацій (за умови доданої вартості).

Alumni Association почнуться з 2022

Участь молоді в 

демократичному 

житті

School 

Education 

Gateway

Приймаємо:

students / staff

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

Європейський 

тиждень спорту



Яка діяльність проєктів?

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 

ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ

• розвиток персоналу, особистісний,

професійний, ПК, стажування тощо

• дослідження, обстеження, огляд і т.д.

• проведення заходів (зустрічі, семінари,

тренінги, конференції, майстер класи,

форуми молоді і т.д.)

• тренінги для тренерів

• експертиза

• іноземні викладачі, студенти

• навчальні візити до закладів освіти,

молодіжних та інших організацій

• управління проєктом (зміст, кошти і т.д.)

• обмін досвідом, вивчення успішних

практик

• розроблення НМЗ: нові освітні

програми, курси, сучасні й інноваційні

методи навчання і викладання, сучасна

література тощо

• створення інноваційний структур

• закупівля сучасного обладнання та ПЗ

• підвищення рівня володіння іноземної

мовою, цифрова грамотність – інші

компетентності навчання впродовж

життя

•тощо

формальна, неформальна та інформальна освіта

Команда однієї організації з однієї країни або партнерства з декількох країн*

Розвиток інтернаціоналізації освіти і молоді – якість освіти



Міжнародна академічна (кредитна) 
мобільність

• Короткотермінове навчання чи практика студентів закордоном

• Короткотермінове навчання чи практика іноземних студентів в Україні
(2-12 місяців), результати зараховуються ЗВО України/ЗВО ЄС після повернення і вносяться до 
додатку до диплому 

• На рівні (молодшого) бакалавра, магістра, доктора філософії…

• Викладання, навчання та стажування працівників закладів ЄС в Україні

• Викладання, навчання та стажування працівників закордоном

• 5 днів – 2 місяці, результати визнаються після повернення до ЗВО України як підвищення 
кваліфікації

• Особам з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, вразливим категоріям населення 
надається пріоритет!

• Гранти покривають кошти на дорогу та проживання, плюс додаткова підтримка (супровід та інше)

• Заявник: ЗВО з держав-членів ЄС чи асоційованих третіх країн подають заявки до своїх
Національних агентств Еразмус+

• Організація-заявник має включити обґрунтування та запит на додаткову підтримку

Конкурс 
2022

Партнер: український ЗВО!!!



Мобільність молоді (приклад)
• 1. МОЛОДІЖНІ ОБМІНИ

• зустрічі двох або більше груп молодих людей з різних країн;
• тривалість обміну: 5–21 день;
• вік учасників: 13-30 років;
• кількість учасників: 2 групи + 1 лідер групи

• 2. МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ
• заходи, що підтримують професійний розвиток працівників молодіжних організацій;
• основні типи заходів:

o семінари, тренінгові курси, заходи з налагодження співпраці, навчальні візити;
o стажування або спостереження у молодіжній організації за кордоном;

• тривалість заходу: 2 дні – 2 місяці;
• без вікових обмежень;
• кількість учасників: до 50 (включно з тренерами та фасилітаторами)

• Особам з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, вразливим категоріям населення та іншим надається пріоритет!

• Гранти покривають кошти на дорогу та проживання, плюс додаткова підтримка (супровід та інше)

• Заявник: організація з держав-членів ЄС чи асоційованих третіх країн подають заявки до своїх Національних агентств 
Еразмус+

• Організація-заявник має включити обґрунтування та запит на додаткову підтримку

• Українські організації можуть бути партнерами

• Індивідуальні особи подаються на конкурси для участі в заходах, які організовуються в межах проєктів

• Оголошення про конкурси для індивідуальних осіб: https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

База проєктів в світі: 

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

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects


SWOT- аналіз стану інтернаціоналізації

Сильні, слабкі сторони, можливості для розвитку, загрози, ризики:

• чи всі ресурси організації задіяні на повну;

• який потенціал і конкурентні переваги має організація, який є досвід міжнародної
співпраці, які є контакти міжнародних партнерів; 

• які сильні сторони можуть стати перевагами і що для цього потрібно зробити;

• які з наявних можливостей допоможуть розвитку організації, чого бракує (ресурси, успішні
практики тощо);

• які загрози/ризики є критичними — зараз чи у майбутньому, як їх уникнути.

Пріоритети для міжнародної співпраці: змістовні, географічні тощо

Перший крок – реєстрація профілю організації !!!

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html


SMM навички для посилення інклюзії та зайнятості молодих людей з інвалідністю/ 

Social media marketing skills for fostering the inclusion and employability of young people with
disabilities

Тип проєкту: Стратегічне партнерство

Код проекту: «KA205-AEF89D3B»

Тривалість проекту: 2 роки (01.09.2019-31.08.2021)

Склад партнерства проекту/Participating Organisations:
- Fundacja im. Zofii Zamenhof (Poland) - лідер проекту
- Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvia) – партнер
- Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia (Italy) - партнер
- Academy of Labour, Social Relations and Tourism (Ukraine) – партнер

Контакта особа проекту від Академії: к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Людмила Гуляєва

e-mail: finsectoreu@socosvita.kiev.ua; тел:+38-044-526-12-79

Facebook: https://www.facebook.com/Social-media-marketing-skills-for-young-people-with-disabilities-

100110948115699/

Мета проекту: допомогти молоді з інвалідністю якісніше комунікувати, просувати власний бренд,
будувати кар'єру та професійно реалізувати себе, використовуючи соціальні мережі.

Публікація: МОЛОДЬ З ІНВАЛІДНІСТЮ І СОЦІАЛЬНІ МЕДІА: державна політика, проєктна діяльність, 

інклюзія https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/SMM_12042021_ed_site.pdf

mailto:finsectoreu@socosvita.kiev.ua
https://www.facebook.com/Social-media-marketing-skills-for-young-people-with-disabilities-100110948115699/
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/SMM_12042021_ed_site.pdf


Шкільна освіта:

Заклади та організації, що працюють у сфері шкільної освіти

• E-Twinning та School Education Gateway: 

спільноти професіоналів, дослідників, 

обмін, події та ресурси

• Приймаюча сторона для мобільності 

студентів та працівників HE&VET*

• Партнери – Розвиток потенціалу HE&VET*

• Партнери – Партнерств співпраці*

• Партнери – Альянси для інновацій*

• Партнери – Перспективні партнерства: 

освіта і молодь*
*to bring Value Added

Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

http://www.etwinning.com.ua/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


Професійна (професійно-технічна) 

та фахова передвища освіта – VET:

Заклади та організації, що працюють у сфері VET

Партнери:

• Мобільність учнів та працівників VET:

організації з України – приймаюча сторона

• Приймаюча сторона для мобільності

студентів та працівників вищої освіти

• Розвиток потенціалу вищої освіти та VET

• Центри професійної досконалості

• Партнерства співпраці*

• Альянси для інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь*

• Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

*to bring Value Added



Вища освіта: Заклади та організації, що працюють у сфері ВО

Партнери:

• Мобільність як класичний Еразмус*: 

організації з України – приймаюча сторона

• Міжнародна мобільність студентів та 

працівників за обміном (ICM)

• Віртуальні обміни

• Молодіжні обміни

• Розвиток потенціалу VET

• Партнерства співпраці*

• Альянси задля інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь* 
*to bring Value Added

ЗВО Заявники і партнери

• 3 конкурси з розвитку потенціалу вищої освіти

• 2 напрями Erasmus Mundus та стипендії

• 3 конкурси напряму Jean Monnet, плюс як 

цільова аудиторія



Освіта дорослих:

Заклади та організації, що працюють у сфері 

освіти дорослих

Партнери:

• Мобільність як класичний Еразмус*: 

організації з України – приймаюча сторона

• Міжнародна мобільність студентів та 

працівників HE&VET – приймаюча сторона 

на практику (ICM)*

• Молодіжні обміни*

• Розвиток потенціалу: HE&VET

• Партнерства співпраці*

• Альянси задля інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь* 

• Напрям Jean Monnet – як цільова аудиторія

• EPALE - http://ec.europa.eu/epale

*to bring Value Added

http://ec.europa.eu/epale


Молодь:

Заклади та організації, що працюють у сфері освіти, молоді та спорту

Партнери:

• Проєкти/Молодіжні обміни

• Проєкти/Обміни молодіжними працівниками

• Участь молоді в міжнародній діяльності

• Віртуальні обміни

• Приймаюча сторона для мобільності студентів та працівників вищої 

освіти

• Приймаюча сторона для мобільності учнів та працівників закладів 

VET

• Розвиток потенціалу вищої освіти

• Партнерств співпраці*

• Альянси для інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь*
*to bring Value Added

Проєкти Жан Моне – цільова аудиторія

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/


Спорт:

Заклади та організації, що працюють у сфері 

спорту

Партнери:

• Партнерства співпраці у сфері 

спорту*

• Європейський тиждень спорту

• Інші напрями в сферах освіти та 

молоді*

*to bring Value Added

Відеозапис інформаційного дня – Erasmus+ Sport InfoDay: 
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3452-informatsiinyi-den-erazmus-sport-23-24032021-on-lain.html

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3452-informatsiinyi-den-erazmus-sport-23-24032021-on-lain.html


• Фокус на Європейських студіях: 

вивчаємо, досліджуємо та 

популяризуємо досвід ЄС 

для широкої цільової аудиторії

Заявник/партнер: український ЗВО!!!

• Навчання та дослідження

• Модулі Жан Моне

• Кафедри Жан Моне

• Центри досконалості

Напрям Жан Моне



Напрям Жан Моне Розвиток студій з питань Європейської інтеграції

✓ Сприяти досконалості у викладанні та наукових дослідженнях

у сфері студій ЄС у всьому світі

✓ Сприяти діалогу між академічним світом та суспільством,

політиками, державними службовцями, громадянським

суспільством, представниками різних рівнів освіти, засобами

масової інформації

✓ Генерувати знання та уявлення про підтримку ЄС у формуванні

політики та посилювати роль ЄС у Європі та світі

✓ Досягти широкої залученості громадськості (за межами наукових кіл

та спеціалізованої аудиторії), наблизивши знання ЄС до суспільства

✓ Діяти як вектор публічної дипломатії щодо країн-партнерів/третіх

країн, поширюючи цінності ЄС та роз'яснюючи розуміння того, за що

виступає ЄС і чого він хоче досягти.



Які є напрями діяльності? КА1, КА2, КА3 
Відкрито  

чи ні? 
Коли початок ? 

Мобільність для студентів та працівників вищої освіти  
(“ класичний Erasmus”) 

так¹ 2021 

Мобільність/Проєкти з країнами-партнерами: вища освіта (ICM) так 2022 

Мобільність викладачів та учнів закладів П(ПТ)ФПВО – (VET) так² 2021 

Мобільність учнів та вчителів шкіл ні 2021 

Мобільність для освіти дорослих ні 2021 

- Проєкти мобільності для молоді ‘молодіжні обміни’ 
- Проєкти мобільності для молодіжний працівників 
- Залученість молоді до Європейського демократичного життя 

так³ 2021 

Мобільність спортивних коучів ні 2021 

Партнерства співпраці  так* 2021 

Малі партнерства співпраці ні 2021 

3 лоти напряму Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти так³ 2022 

Розвиток потенціалу у сфері П(ПТ)ФПВО – (VET) (уточнюється) так³ 2022 

Розвиток потенціалу у сфері молоді (уточнюється) так 2021 

Розвиток потенціалу у сфері спорту (уточнюється) так 2022 

Центри професійної досконалості  так** 2022 

Академія Еразмус для вчителів ні 2021 

2 лоти напряму Erasmus Mundus  так 2021 

2 лоти напряму Альянси для інновацій так** 2021 

Перспективні партнерства так* ** 2021 

Віртуальні обміни і сферах освіти та молоді так 2022 

Неприбуткові європейські події ні 2021 

Підтримка реформ ні 2021 

Європейська молодь разом ні 2021 

Напрям Jean Monnet у сфері вищої освіти так 2021 

Напрям Jean Monnet в інших сферах освіти ні  
 

*організації з країн-партнерів можуть брати участь як партнери, не заявники, якщо їх участь принесе додану вартість проєкту

** організації з країн-партнерів можуть брати участь як партнери, не заявники.

¹ до 20% гранту може бути використано на фінансування мобільності до країн-партнерів. Очікується що така мобільність допоможе розширити географію 

міжінституційної співпраці.

² грант може бути використано на фінансування мобільності до країн-партнерів. Очікується що така мобільність допоможе розширити географію 

міжінституційної співпраці.

³ також відкрито для регіону Східного партнерства



Важливо!

• Керівництво до Програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Guide)

• Хартія Еразмус у сфері вищої освіти (Erasmus Higher Education Charter)

• Хартія Еразмус у сфері VET (Erasmus Charter for VET)

• Хартії для студентів та здобувачів

• Визнання періодів та результатів навчання

• Європейські стандарти якості у сфері VET (European Quality Assurance in 

Vocational Education and Training) 

• Інституційна підтримка учасників мобільності, проєктних команд та 

впровадження проєктів

• Збереження зарплати працівників / стипендій студентам та учням на період 

мобільності тощо

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


2021 Erasmus+ Programme guide - Керівництво до Програми 

Еразмус+

2021 Erasmus+ Call for proposals - оголошення про конкурси

Платформа результатів проєктів

ErasmusPlus Facebook

ErasmusPlus Twitter

National Erasmus+ Office – Ukraine

Information Center for Erasmus+ Youth and ESCs

ESN – Erasmus Students Network

Більше інформації

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://erasmusplus.org.ua/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
http://esnkyiv.org/


Реально 
чи ні?

Хто вже в 
Еразмус+
з України?

База проєктів в світі: 

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

База проєктів в Україні: 

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-

proektiv.html

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects


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.: +38 099 332 26 45

Тел./факс:+38 044 286 66 68

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

