
Програма Еразмус+ 2021-2027 рр.  
МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ (КА1)

Іванна АТАМАНЧУК, менеджер НЕО в Україні



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-учасниці Програми ЄС Еразмус+

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ* 

ЕРАЗМУС+

КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ** 

ЕРАЗМУС+

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



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 

• Інклюзивність*

• Екологічна сталість та зелені практики

• Цифровізація освіти та набуття цифрових 
компетентностей

*Для країн Східного партнерства мінімум 40% бюджету проєктів з 

міжнародної мобільності повинно виділятись для підтримки учасників 

мобільності, які підпадають під категорію ІНКЛЮЗИВНІСТЬ відповідно до 

визначення у Керівництві до Програми Еразмус+



Інклюзивність та різноманіття
в Програмі Еразмус+

Категорії

• Люди з інвалідністю

• Люди з проблемами 
здоров'я

• 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

• Переміщені особи

Рекомендації 

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

• Вбудовані можливості мобільності в освітній процес: вікно 
мобільності

• Різні формати мобільності, напр., змішана мобільність

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

• Запланувати додаткову підтримку в проєкті для дотримання 
принципів інклюзивності

• 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


Проекти з міжнародної 
мобільності Еразмус+ 
у сфері вищої освіти



Подання проектів з мобільності Еразмус+

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/


Організація-заявник та організації-партнери
проектів з мобільності Еразмус+ 

Заявник: окремий ЗВО або ЗВО-координатор консорціуму       ЗВО 
(мінімум три) з держави-члена ЄС або третьої країни, асоційованої 
до Програми Еразмус+. При цьому, усі європейські 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



Процес впровадження проектів
з міжнародної мобільності Еразмус+



Проекти міжнародної мобільності Еразмус+ 
у вищій освіті 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



Формати міжнародної мобільності 
Еразмус+ у вищій освіті

• Фізична мобільність 

• Змішана мобільність – поєднання фізичної мобільності 
та віртуального компоненту

• Інтенсивні програми змішаної мобільності 
(мін.15 осіб, мін.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 мобільність Еразмус+ 
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 мобільність Еразмус+
для аспірантів (гнучкий підхід)

Гнучкий формат для забезпечення потреб у поєднанні 

навчання та дослідницької практики аспірантів або під час 

їхнього залучення до дослідницької 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 мобільність Еразмус+ 
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 – 60 днів (додатково 2 дні на проїзд)

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



Угоди за проєктами
з міжнародної мобільності Еразмус+

Угода на 
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/document/learning-agreement-for-traineeships-ka171-2022-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/learning-agreement-for-traineeships-ka171-2022-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/learning-agreement-for-studies-ka171-2022-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/learning-agreement-for-studies-ka171-2022-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-2022-ka171-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/mobility-agreement-for-teaching-2022-ka171-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/mobility-agreement-for-training-2022-ka171-docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/mobility-agreement-for-training-2022-ka171-docx


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/
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