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and Culture

Академічна 

мобільність між 

університетами 

з країн-членів та 

країн-партнерів

програми Еразмус+



Про академічну мобільність для учасників 

освітнього процесу ВНЗ на території України 

чи поза її межами та учасників освітнього 

процесу іноземних ВНЗ на території України  

Постанова Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 2015 р. № 579 

«Про затвердження положення про порядок реалізації

права на академічну мобільність»



Щодо відряджень:
• Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність», Положення про умови матеріального забезпечення осіб, 

направлених за кордон на навчання та стажування» 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми 

та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, 

що направляються у відрядження підприємствами, установами та 

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 

рахунок бюджетних коштів»; 

• Постанова Кабінету Міністрів України №98 від 02.02.2011 Ст. 6.

• Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287 Ст. 1, Ст. 

3, Ст. 4. «Інструкція про службові відрядження в межах України та за 

кордон» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 N 

362) Розділ І: Ст. 14; Розділ ІІІ: Ст. 1., Постанова КМУ «Про суми та склад 

витрат на відрядження…» 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ:

Кредитна мобільність: огляд та основні принципи, 

результати конкурсу 2015, 2016 для українських ВНЗ

Підготовка, подання, конкурсний відбір та реалізація проектів

з кредитної мобільності

Ступенева мобільність: огляд та основні принципи, участь 

українських ВНЗ у спільних магістерських програмах

Участь у конкурсі з підготовки спільних магістерських

програм



Кредитна мобільність: 

огляд та 
основні принципи



 Загальний бюджет: 135,000 грантів на реалізацію 

кредитної мобільності протягом 2015-2020 рр.

 Бюджет 2016 р.: 128,98 млн.євро

Erasmus+ 
KA1: Кредитна мобільність 



 27 Національних агентств Еразмус+ країн-членів Програми 

ЄС Еразмус+ (Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська 

Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, 

Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, 

Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Іспанія, Швеція, Хорватія, Ісландія, Норвегія, 

Туреччина) підтримали 129 проектів на організацію 

кредитної мобільності у співпраці з українськими ВНЗ

 З України до європейських університетів: 1 130 студентів, 

642 викладачі та адміністративний персонал 

 Із європейських університетів до України: 136 студентів,  

246 викладачів та адміністративний персонал     

KA 1: Кредитна мобільність – результати 
конкурсу 2015 р. (1,2 раунди)



 29 Національних агентств Еразмус+ країн-членів 

Програми ЄС Еразмус+ (Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика 

Британія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, 

Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, 

Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, 

Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, 

Іспанія, Швеція, Хорватія, Туреччина) підтримали 116 

проектів на організацію кредитної мобільності у співпраці 

з українськими ВНЗ

 З України до європейських університетів: 840 студенти, 

743 викладачі та адміністративний персонал 

 Із європейських університетів до України: 176 студентів,  

461 викладачів та адміністративний персонал     

KA 1: Кредитна мобільність – результати 
конкурсу 2016 р. (1 раунд)



 Хто організовує кредитну мобільність? 

1 ВНЗ України та 1 ВНЗ країни-члена програми Еразмус+

 Для кого? Для студентів (бакалаврів, магістрів, аспірантів), 

адміністративного персоналу і викладачів ВНЗ (для навчання 

та викладання)

 Хто подає проектну заявку? ВНЗ з країни-учасника 

програми Еразмус+, ВНЗ з України не може бути аплікантом

 Тривалість проектів ВНЗ з кредитної мобільністі: 16

або 24 місяці на реалізацію мобільностей

 Куди подається проектна заявка? До Національних 

агентств програми Еразмус+ (децентралізований процес)

 Детальна інформація: Еразмус+ Programme Guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

KA1: Кредитна мобільність 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


Види та тривалість кредитної мобільності:

 Усі рівні (бакалаври, магістри, аспіранти)

 У різних предметних областях

 Тривалість для студентів: 

 3-12 місяців для навчальної мобільності
 2 -12 місяців для стажування студентів

(можливість стажування з 2016 року для країн-партнерів
НЕ БІЛЬШЕ  12 МІСЯЦІВ ЗА ЦИКЛ НАВЧАННЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТА ТРИВАЛОСТІ 
МОБІЛЬНОСТЕЙ 

 Тривалість для викладачів та адміністративного 
персоналу ВНЗ:

 від 5 днів до 2 місяців 

KA1: Кредитна мобільність 



Для вищих навчальних закладів

Кошти, що отримує партнерство за 

кожного мобільного учасника – 350 EUR

(до 100-го учасника), 200 EUR (після 100-го 

учасника) + кошти за учасників зі 

спеціальними потребами

KA1: Кредитна мобільність 



• Group 1

 750-850 EUR/місяць, 

3–12 місяців

Добові для українських
викладачів та 
адмін.персоналу

 100-160 EUR/ день, 
5 днів – 2 місяці

•, IE, FR, IT, AT, FI, SE, UK, LI, NO

Стипендія українським студентам

KA1: Кредитна мобільність 



ПІДГОТОВКА, ПОДАННЯ, 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ З 

КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

KA1: Кредитна мобільність 



KA1: Кредитна мобільність 



Крок 1. Визначення університету-партнера

KA1: Кредитна мобільність 

Programme Countries Partner Countries

EU Member States:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 

Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 

France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, 

Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 

Netherlands, Poland, Portugal, Romania, 

Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United 

Kingdom

Other programme countries:
Iceland, Liechtenstein, Norway, former 

Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey.

Other countries except:
Switzerland

Gulf Cooperation countries

Iran, Iraq, Yemen



Університети країн-членів повинні бути підписантами 

Хартії Еразмус для вищої освіти

ПРИНЦИПИ ХАРТІЇ:

Недискримінація 

Повне визнання 

Безоплатна основа навчання 

Опубліковані каталоги курсів

Належний рівень підготовки мобільних студентів (знання мови, документи, логістика)

Допомога в отриманні візи, пошуку помешкання, отриманні страховки 

Інструкції для «мобільних» студентів та викладачів

Однакові гарантії щодо навчання та університетських послуг 

Інтеграція в університетську спільноту

Лінгвістична підтримка

Для країн-партнерів принципи Хартії зазначаються 
у Міжінституційній угоді

KA1: Кредитна мобільність 



Крок 2.  

Перегляд інформації на веб-сайті 
Національного агентства Національного 
агентства країни, де знаходиться 
потенційний ВНЗ-партнер з Європи 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/national-agencies/index_en.htm

щодо наявного бюджету для реалізації 
мобільності з/в Україну, кількості 
запланованих мобільностей та їх тривалості 

KA1: Кредитна мобільність 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm


Крок 3. Робота з ВНЗ-партнером 

по підготовці проектної заявки

KA1: Кредитна мобільність 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partner-
countries_en.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partner-countries_en.pdf




Приклад обрахування транспортних витрат 

• 1) Відстань між Тернополем та Брюсселем (згідно 
калькулятора відстані) – 1514.43 км; 

• 2) транспортні витрати в обидва боки згідно таблиці 
(між 500 та 1999 км) – 275 EUR. 

Travel distances (km) Amount € / participant

100 - 499 180
500 - 1999 275

2000 - 2999 360
3000 - 3999 530
4000 - 7999 820

≥8000 1100

KA1: Кредитна мобільність 



Проектна заявка:
оцінка якості  

Актуальність, доречність проекту  
• Стратегія інтернаціоналізації 
• Типи мобільностей 

Вплив та поширення результатів
• Вплив на різних рівнях 
• Популяризація, розповсюдження результатів

Дизайн, програма заходів
• Відбір, підтримка та визнання 

Якість партнерства
• Попередній досвід
• Визначення відповідальності та завдань  



Крок 4. Обговорення та підготовка 
Міжінституційної Угоди 

KA1: Кредитна мобільність 

Міжінституційна угода 
визначає обсяги, види та 
предметні області 
мобільностей, а також 
правила участі в 
мобільностях (підписується 
партнерами до того, як 
розпочнуться мобільності, 
але після надання гранту)

http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/higher-education/doc/partner-
programme-iia_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf


Крок 5. Угода про навчання 

(Learning Agreement) –

для студентів

http://ec.europa.eu/education/opportunities/
higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreement

KA1: Кредитна мобільність 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#learning_agreement


або Крок 5. Угода про 
мобільність (Mobility 
Agreement) –

для викладачів або адмін. 
персоналу

http://ec.europa.eu/education/opport
unities/higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreem

ent

KA1: Кредитна мобільність 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#learning_agreement


• Крок 6. Здійснення 
кредитних мобільностей 
між партнерами проекту

• «Міжнародна кредитна 
мобільність: практичний 
посібник з реалізації 
проектів для ВНЗ у 
країнах-партнерах»

 http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/international-
cooperation/documents/guide-credit-
mobility_en.pdf

KA1: Кредитна мобільність 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/guide-credit-mobility_en.pdf


• Крок 6. Здійснення 
кредитних мобільностей 
між партнерами проекту

• «Міжнародна кредитна 
мобільність: часті 
запитання та відповіді 
для ВНЗ»

• http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/international-
cooperation/documents/mobility-
faqs_en.pdf

KA1: Кредитна мобільність 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/mobility-faqs_en.pdf


 Календар конкурсу з кредитної мобільності 2017

 Жовтень 2016 р. – оголошення конкурсу

 Листопад-грудень 2016 р. – Інформаційні Дні у 
країнах-членах та партнерах програми Еразмус+

 2 лютого 2017 р. – кінцевий термін подання 
проектних заявок 

 1 червня 2017 р. – початок реалізації проектів 

KA1: Кредитна мобільність 



Date: in 12 pts
Education 
and Culture

Спільні
магістерські
програми: 

огляд та основні
принципи, участь 
українських ВНЗ



Участь у реалізації спільних магістерських 
програм українських ВНЗ як асоційованих 

партнерів у співпраці із європейськими 
університетами:

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
(International Masters in Russian, Central and East European Studies)

Донбаська національна академія будівництва та архітектури 
(Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events)

Одеський національний морський університет (Erasmus Mundus 
Master Course on maritime Spatial Planning)

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications)

KA1: Ступенева мобільність 



Можливості та перспективи для ВНЗ

Визнання 
високого 
рівня в 

академічном
у світі та у 

середовищі 
роботодавців

Багаторічна 
Грантова 
угода та 

менеджмент
- підтримка  
від EACEA

Приваблива 
схема 

співфінансу-
вання ЄС

Відбір на 
програми 

найкращих 
студентів 

світу

KA1: Ступенева мобільність 



 Хто організовує спільні магістерські програми? 

Мінімальний склад консорціуму: три (3) ВНЗ як 

повноцінні партнери з трьох (3) країн-членів

програм

 Партнери: Будь-які державні та приватні організації з країн –

членів програми та країн-партнерів

o Вищі навчальні заклади з країн-членів програми, підписанти Хартії Еразмус
для вищої освіти

o Вищі навчальні заклади з країн-партнерів

o Неакадемічні партнери (підприємства, громадські організації, фундації тощо)

 Асоційовані партнери (необов’язково): участь у втіленні
окремих завдань та заходів, напр., трансфер знань та навичок, 
додаткові курси чи можливості для працевлаштування, 
стажування (такі партнери не є прямими членами консорціуму
програми та не отримують фінансування)

KA1: Ступенева мобільність 



 Для кого створюються спільні магістерські програми? 

Для студентів усього світу

 Тривалість проектів із ступеневої мобільністі: спільна 

магістерська програма: 12 – 18 – 24 місяців (60 – 90 – 120 

ECTS кредитів) + підготовчий рік (необов'язковий) + 3 

набори студентів = 5 років макс. у межах однієї Грантової 

угоди

 Хто подає проектну заявку: ВНЗ з країни-учасника 

програми Еразмус+, ВНЗ з України не може бути аплікантом

 Куди подається проектна заявка? До Виконавчого 

агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та 

культури (ЕАСЕА) (централізований процес)

 Детальна інформація: Еразмус+ Programme Guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

KA1: Ступенева мобільність 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


 Мова викладання: англійська (як правило)

 Повний стипендіальний пакет покриває навчання, 

дорожні витрати, витрати на проживання, витрати на 

медичне страхування та страхування життя 

 Навчання (включаючи дослідження, стажування) у 

щонайменше двох ВНЗ країн-членів програми

 Навчання за програмою завершується отриманням 

спільного (рекомендовано), двостороннього чи 

багатостороннього диплому 

 Детальна інформація: Еразмус+ Programme Guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

KA1: Ступенева мобільність 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


Грант – для організацій-партнерів (у межах 
партнерства)

 Грант ЄС – приблизно 2,5 млн. EUR 

 Грант ЄС надається університету – апліканту в країні–члені 
програми (Applicant = Coordinator = Beneficiary)

Для організацій- партнерств

Фінансування для управління проектом (включаючи 
витрати на щонайменше 4 запрошених дослідники/викладачі 
на набір на мін. період 8 тижнів):

• 20 000 EUR на підготовчий рік (+) (є необов’язковим)

• по 50 000 EUR на набір студентів протягом трьох (чотирьох) 
років

KA1: Ступенева мобільність 



Грант – для стипендіатів (у межах гранту для 
партнерства)

Максимально 25 000 EUR – на стипендіальний пакет 
за один академічний рік

Розмір стипендіального пакету визначається 
відповідно до:

 Тривалості програми (60, 90 or 120 ECTS)

 Країни/регіону походження студента 

 Витрат на реєстрацію в програмі (залежить від 
університетів-партнерів)

KA1: Ступенева мобільність 



Грант – для стипендіатів (у межах гранту для 
партнерства) 

Стипендіальні пакети 

Тип витрат Вартість витрат, EUR

Дорожні витрати 1 000 - 3 000 EUR на академічний рік

Витрати на 
облаштування

1 000 EUR (тільки для учасників з країн-
партнерів)

Стипендія/місяць 1 000 EUR 

Витрати на навчання/ 
реєстрацію у ВНЗ 

• MAX. 9 000 EUR / рік (для студентів з 
країн-партнерів програми)

• 4 500 EUR / рік (для студентів з країн-
учасників програми)

KA1: Ступенева мобільність 



Бажаємо УСПІХІВ !!!



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ТА
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Контакти НЕО в Україні:
тел. +380 44 286 66 68, 33 22 645

е-mail: office@erasmusplus.org.ua

www.erasmusplus.org.ua

mailto:office@erasmusplus.org.ua
http://www.erasmusplus.org.ua/

