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Національний Еразмус+ офіс в Україні та 
Національна команда експертів 

з реформування вищої освіти
5 травня 2019 р.



 Розробляти та реалізовувати стратегії(internationalisation) 

 Освіта, навчання: (не) / (ін) / формальна 

 Співпрацювати задля покращення якості освіти 

 Управляти проектами, проводити міжнародні заходи 

 Волонтерити, e.g. on a Boat museum 

 Навчатись, проводити дослідження, виготовляти продукцію 

 Набувати нових компетентностей (LLL)

 Дискутувати з парламентарями з усього світу 

 Співпрацювати задля запровадження інновацій та створення 

нового бізнесу

 Співпрацювати з Австралією, Новою Зеландією etc. 

 Отримувати прибуток та займатись туризмом 



Детально  про всі проекти: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

REHAB



Erasmus+

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 
понад 30 млрд. євро

• Фінансування мобільностей, проектів співпраці, партнерств, 
європейських студії, молодіжного обміну, проведення
міжнародних заходів тощо

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



Erasmus+

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 150)

УКРАЇНА – Східне Партнерство, 

(+ Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова)



Хто може брати участь*?

• Студенти, випускники ЗВО

• Працівники ЗВО 

• Молодь та молодіжні 
працівники

• Заклади вищої освіти

• Науково-дослідні установи

• Заклади професійної та середньої 
освіти

• Академічні, професійні, студентські, 
молодіжні об’єднання, асоціації, 
професійні та інші організації

• Громадські організації

• Органи влади

• Підприємства

• Інші інституції та організації

* ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ та 
ролі в партнерстві



Erasmus+

 Генеральні директорати Європейської Комісії
 Виконавче агентство з питань освіти, 
аудіовізуальних засобів і культури – EACEA
 Національні агентства Erasmus+ країн-членів
 Представництва ЄС
 Національні Erasmus+ офіси країн-партнерів
 Programme GUIDE

До кого звертатись?

Децентралізовані
Централізовані 

напрями

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en


Erasmus+

В Україні: 
Представництво ЄС в Україні
Міністерство освіти і науки України
Міністерство молоді та спорту України
Національний Еразмус+ офіс в Україні
Інформаційний центр Еразмус+ молодь в Україні
Ресурсний центр SALTO-Youth
Youth Ambassadors
е-Twinning Support Office
EuroDesk
EU InfoCenters Network and HEIs IRO

Відкриті ресурси та 

мережі

До кого звертатись?



Ключові напрями Програми 
(Кey Actions)

КА1: Мобільність

Mobility

КА2: Проекти 
співпраці

Cooperation 
projects

КА3: Підтримка 
реформ

Support to reforms

Жан Моне

Jean Monnet

Спорт

Sport



Еразмус+
ВИЩА ОСВІТА

КА1: Академічна 
мобільність

КА2: Проекти співпраці 
задля розвитку 

інновацій та обміну
успішними практиками 

у вищій освіті

КА3: Підтримка реформ 
(вища освіта)

Жан Моне 



Міжнародна кредитна мобільність (ICM) – програма обміну 
для студентів (3-12 міс.) та для практики (2-12 міс.), обміну 
працівниками ЗВО (5 дн.- 2міс.) 

Грант: обмін, трансфер, віза, страхування,кошти 

на перебування: студентам 800-850-900€ на міс.,

працівникам – 140-160-180€ на добу.

• Результати навчання/практики; викладання/підвищення
кваліфікації обов’язково визнаються в рідному ЗВО
(додаток до диплому, сертифікат про ПК).

• Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-
mobilnist.html

КА1: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
(вища освіта)

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html


Спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint
Master Degree) - навчання в магістратурі та отримання
спільного, двостороннього чи багатостороннього
диплому.

Для кого: студент 4 курсу, випускник (не залежно від ЗВО
чи віку)
Навчання мін. двох країнах партнерства
(мобільність кожен семестр).

Тривалість: 12 – 18 – 24 міс.
Грант: проїзд, навчання, віза, страхування плюс 
стипендія в 1 000€ на місяць.

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-
mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html


КА1: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
(вища освіта - статистика)

Кон-

курси

Подано 

проектних 

заявок

Обрано 

проектів
Грант ЄС (євро)

Затверджено до 

фінансування

Стипендії 

(до Європи)

Стипендії 

(з Європи)

2015 299 161 8 238 000 2 154 1 772 382

2016 316 214 7 876 000 2 370 1 684 686

2017 393 268 8 270 000 2 711 1 815 896

2018 414 272 9 450 410 3 004 1 988 1 028

Разом 1 422 915 33 834 410 10 251 7 259 2 992

Типи

2004-2013 рр., 
програма 

Erasmus Mundus 
Action 1

2014/15
Еразмус+

2015/16
Еразмус+

2016/17
Еразмус+

2017/18
Еразмус+

2018/19
Еразмус+

Разом
2015-
2018

Магістри 296 27 28 48 46 42 191
Аспіранти 10 6 3 4 1 n/a 14
Викладачі 60
Загалом 366 33 31 52 47 42 205



КА2: Стратегічні партнерства

• Тривалість проекту: 24 або 36 місяців
• Максимальний розмір гранту: 450 000 EUR
• Вимоги до партнерства: мінімум 3 партнерські організації з 3-х

різних країн-членів.
• Особливості: участь організацій з України як партнера можлива за

умови унікального досвіду, що матиме вагомий вплив на результати
проекту.

• Децентралізований напрям: проекті заявки подає організація з
країни-члена програми до свого Національного агентства Еразмус+.

• Детально:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/strategic-partnerships-field-
education-training-and-youth_en

Розробка і впровадження інноваційних практик на
організаційному, місцевому, регіональному, національному або
європейському рівнях.

Українські організації  – партнери   

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/strategic-partnerships-field-education-training-and-youth_en


Тривалість проекту: 24 або 36 місяців

Максимальний розмір гранту: 700 000 EUR (2 роки) - 1 000 000 EUR (3 роки)

Вимоги до партнерства: мінімум 6 партнерських організацій із 3-х різних країн-членів
програми (мін. 2 ЗВО та 2 підприємства).

Особливості: участь організацій з України як партнера можлива за умови унікального
досвіду, що матиме вагомий вплив на результати проекту (value added).

Проектні заявки подаються організацією з країни-члена програми до Національного
агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

Детальніше:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-
exchange-good-practices/knowledge-alliances_en

• Розробка нових, інноваційних та міждисциплінарних підходів до викладання й 
навчання, розроблення освітніх курсів. 

• Стимулювання підприємництва і підприємницьких навичок викладацького 
складу. 

• Сприяння обміну знань, залучення підприємств у навчальний процес. 

КА2: Альянси знань

Українські організації  – партнери   

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en


• модернізація існуючих, та/або створення новітніх освітніх програм (спільних 
програм), відповідно до потреб і вимог ринку праці на основі обміну досвідом 
між колегами

• розроблення стратегій, моделей, рекомендацій тощо
• підготовка/перепідготовка/підвищення кваліфікації працівників, навчальні 

візити і для студентів
• вдосконалення методів викладання і навчання, підготовка навчально-

методичного комплексу (peer review)
• отримання сучасних ресурсів (літератури, підписка, бібліотеки тощо)
• створення та оснащення міжнародних офісів, інноваційних 

лабораторій/центрів, симулятори, ПО тощо
• відкрита і для участі різних типів організацій включаючи органи влади
• горизонтальна співпраця, синергія з іншими проектами, участь і інформування 

студентів

КА2: Розвиток потенціалу 
вищої освіти
Українські організації  – українські університети заявники і рівноправні

партнери



• Тривалість проекту: 24 або 36 місяців
• Розмір гранту:  від 500 000 до 1 000 000 EUR
• Вимоги до партнерства: мінімум 2 партнерські організації вищої освіти з 2-х 
різних країн-членів програми плюс мінімум стільки ж з країн-партнерів 
програми.

КА2: Розвиток потенціалу 
вищої освіти
Українські організації  – українські університети заявники і рівноправні

партнери

• Особливості: фінансуються оплата роботи, відрядження, обладнання, 
субпідряд, відкритість і доступність результатів на порталі ЄС

• Проектні заявки подаються он-лайн до Національного агентства з питань 
освіти, аудіовізуальних засобів і культури: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

Детальніше: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html


КА2: Розвиток потенціалу 
молоді

Українські організації  – українські організації заявники і рівноправні
партнери

• Типи проектів:
- стажування в сфері громадянського суспільства для молоді;
- партнерство для підприємництва.

• Мінімум 3 партнери: організації з країн-членів (мінімум 1 партнер) та країн 
Східного Партнерства (мінімум 1 партнер)

• Організація-заявник – з країни Східного партнерства: повинен бути 
неприбутковою організацією, асоціацією, неурядовою організацією (включаючи 
європейські молодіжні неурядові організації); національною молодіжною радою; 
органом державної влади місцевого, регіонального або національного рівня; 
приватною компанією, включаючи соціальне підприємство.

• Організація-партнер може бути будь-якою державною, приватною або 
громадською організацією, заснованою в країні-члені або країні-партнері програми 
Еразмус+ зі Східного партнерства.

• Тривалість проекту: 9 – 24 місяці; максимальний грант залежить від заходів



• 30 проектів співпраці з розвитку потенціалу вищої освіти
(120 партнерів) з фінансуванням в 20 млн. євро.

• 4 проекти стратегічного
партнерства у вищій освіті
• 4 проекти стратегічного
партнерства з освіти дорослих за
участі 4 українських ГО.
• 1 проект стратегічного партнерства
у сфері шкільної освіти за участі
українського ГО.

КА2: ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ
(вища освіта)



КА3: ПІДТРИМКА РЕФОРМ 
(вища освіта)

• Підтримка мереж, експертів та розробок Європейського

Союзу у вищій освіті для досягнення кращого розвитку і

впливу на системи вищої освіти країн світу

• Фінансується через тендери, зокрема організація 
міжнародних конференцій, проведення досліджень, 
діяльності експертів тощо

Національна команда експертів з реформування вищої освіти -
Higher Education Reform Experts - HERE)

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/
erasmus/ka3-pidtrymka-reform.html

http://tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform.html


- активізувати євроінтеграційний дискурс
- сприяти досконалості євроінтеграційних студій
- залучати до досліджень євроінтеграційних процесів 
- поширювати ідеї Об'єднаної Європи

ЖАН МОНЕ
Європейські студії

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Викладання та 
дослідження

(модулі, кафедри, 
центри)

Обмін
знаннями

(мережі, проекти)

Підтримка 
асоціацій

Гранти від 30 000 до 300 000 євро (2-3 роки).

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html


• 41 Модуль 

• 4 Кафедри Жан Моне

• 1 Центр досконалості Жан Моне

• 4 Проекти Жан Моне

• 5 проектів Жан Моне з Підтримки асоціацій

• *2 Жан Моне мережі

ЖАН МОНЕ 

Повний список проектів Жан Моне в Україні : 
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/bazaproektiv.html

За участі 34 українських ЗВО, 

1 науково-дослідного інституту 

та 8 ГО. Грант ЄС: 1 700 000 €

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/bazaproektiv.html


Еразмус+ МОЛОДЬ

КА1: Мобільність 
молоді та навчання 

молодіжних 
працівників

КА2: Проекти співпраці 
задля розвитку 

інновацій та обміну 
успішними практиками

КА3: Підтримка 
реформ у сфері 

молодіжної політики



Результати для України 
МОЛОДЬ 

 За період з 2014-2018 рр.:

 КА1: 9 000 українських молодих

людей та працівників

молодіжних громадських

організацій та органів влади

беруть участь у 136 спільних

україно - європейських

волонтерських проектах та 10

проектах з молодіжної

мобільності.



КА3: Підтримка реформ у сфері молодіжної
політики
 36 проектів молодіжних діалогів між

молоддю та європейськими політиками з
питань сталого розвитку

Результати для України 
МОЛОДЬ 

КА2: Проекти співпраці у сфері молоді
• 47 проектів з розвитку потенціалу молоді на загальну суму

гранту ЄС 4,7 млн євро.
• 35 українських організацій в партнерствах, з яких 18 є

координаторами-грантоотримувачами
• 5 проектів стратегічного партнерства у сфері молоді з обміну

досвідом та запровадження інновацій



СПОРТ – Спільні партнерства
Collaborative Partnerships 

• діяльності щодо підвищення поінформованості про важливість спорту і фізичну
активність по відношенню до особистого, соціального і професійного розвитку;

• заходи з популяризації інновацій у спорті, з охорони здоровʼя, освіти, навчання
та розвитку молоді;

• заходи щодо поліпшення доказової бази у сфері спорту для вирішення
соціальних і економічних проблем (збір даних, дослідження, консультації
тощо);

• конференції, семінари, зустрічі, заходи та інформаційні заходи;
• інше
Від п'яти організацій з різних країн-членів програми, плюс з України
Для великих партнерств – грант 400 000 євро на 12-36 місяці
Для малих партнерств – грант 60 000 євро на 12-24 місяці

Е.g. SCHWALBE - organizations from Ukraine, Poland, Greece and Germany organized a project which
connects theatre, social media campaign and football, NGO Youth Of Yuvileine;
Rlef Training And Education Portal With Ukrainian Public Organization Ukrainian Federation Of Rugby
League.
Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport


• See A Game – Partnership For Youth Entrepreneurship Education - Association 

People, BGO People; 

• Dialogue For Youth Participation And Youth Policy, NGO - Asotsiatsia Dlya

Aktivnoy Molodi Stella; 

• Bridges To Empower. Cross-Sectorial Initiative To Support The Young People In 

Their Quest For Entrepreneurship, Rehionalnyj Blahodijnyj Fond Rezonans;

• СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО 
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПЛАТФОРМІ ФАБЛАБІВ

• СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА ПО ПРАВАМ СТУДЕНТІВ

• РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА СЕРБІЇ 

• Студії європейських цінностей та ідентичності

• Все про Європу: читайте, слухайте, вивчайте
у Центрах європейської інформації при  бібліотеках
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