
Ukraine Education before and during war

War challenges, needs and opportunities 
for Internationalisation

Сесія 1. Інтернаціоналізація ВО –

Програма Еразмус+ (доповнення)

Нормативні рамки і ресурси 

Сесія 1. доповнення 

Сесія 3. індивідуальні ресурси



Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікована ВРУ Законом № 360-VI ( 360-
17 ) від 03 вересня 2008 р.
Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (Постанова 
КМУ від 15 лютого 2002 р. № 153, 2022)
Щодо використання коштів проєктів МТД – міжнародної технічної допомоги:
Постанова No 520 «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 
особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 
No 590, підпункт 1 пункту 18 розділу «Розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних
коштів, інших клієнтів в особливому режимі» Порядку доповнено словами «на оплату товарів, робіт та послуг, що
закуповуються під час реалізації проєктів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, 
урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими
організаціями, в тому числі на умовах співфінансування».
«Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України» від 24 лютого 2022 року № 18 «Щодо 
переказу валютних коштів» (Постанова ПНБУ №161, 28.07.2022)
Перетин кордону учасниками мобільності та проєктів Еразмус+ - листи МОН України звернення до ДПСУ щодо 
підтримки участі в мобільності: звернення від керівництва ЗВО до керівництва МОН України

Інтернаціоналізація ВО: 
нормативно-правові рамки – доповнення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/520-2022-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0161500-22?fbclid=IwAR02aOQHhWVdDiMqZlMgPyDqikqziU6lh_WLc-MxwiCLmef9Byop3oPz8Vk#n11


Інтернаціоналізація ВО: корисні ресурси

Дослідження Європейського Парламенту, Комісії,  професійних мереж: 
EURYDICE, Європейської асоціації університетів (EUA), Європейської асоціації 
з міжнародної освіти (EAIE), Асоціація академічної співпраці (ACA), 
Міжнародна асоціація університетів (IAU), Європейська асоціація освіти 
дорослих (EAEA) etc.
Дослідження європейських, українських (e.g.ІВО) та інших вчених 
(Відео) ресурси Еразмус+ офісу та Національної команди з реформування 
вищої освіти, Сальто центрів у сферах освіти та професійної підготовки
Результати проєктів Темпус та Еразмус – платформа результатів проєктів
Проєкти Британської Ради з розвитку інтернаціоналізації ЗВО України
Проєкти DAAD з розвитку інтернаціоналізації ЗВО України (MOI & THEA)
Програми інших міжнародних організацій

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf
https://education.ec.europa.eu/
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
https://eua.eu/
https://www.eaie.org/
https://aca-secretariat.be/
https://www.iau-aiu.net/
https://eaea.org/
https://ihed.org.ua/
https://erasmusplus.org.ua/
https://salto-et.net/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education
https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/internationales/moi-ukraine/
https://en.fh-muenster.de/WWWeiterbildungen-int/internationale-weiterbildungen/thea-ukraine-startseite_2166744.php


Ukraine Education before and during war

War challenges, needs and opportunities 
for Internationalisation

Сесія 3. Інтернаціоналізація ВО –
індивідуальний рівень: 

ресурси для України

Викладання, стажування,

job shadowing, підвищення кваліфікації, 
дослідження



Індивідуальні типи грантів

• Для викладання
• Стажування/ підвищення кваліфікації в закладах та на підприємствах
• Job shadowing
• Training of trainers
• PhD studies
• Дослідження індивідуальні гранти
• Спільні дослідження

Програми міжнародних організацій розвитку, фондів та Урядів країн: Європейська
Комісія, Всесвітній банк, СBIE, CIMO, DAAD, OEAD etc.
Програми професійних мереж
Закладів освіти та наукових установ
Бізнес компаній
Меценатів



Портали, платформи

• Централізовані платформи:
• EU – solidarity with Ukraine and support to people from Ukraine

• EU: MSCA4Ukraine – підтримка переміщених вчених з України та ERA4Ukraine – link.
• Students support centre - за посиланням
• Аспірантам та іншим дослідникам: https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
• #ScienceForUkraine - https://scienceforukraine.eu/
• Професійні мережі: e.g. EU-platforms&networks, EPALE, EUA, EAIE, UNICA, IAU,
• Support to Ukraine: German-Ukrainian Academic Society etc.
• Національні агентства Еразмус+ - 34 портали окрема сторінка на підтримку України
• DAAD: Національний академічний контактний центр для України/ National Academic Contact

Point Ukraine
• OEAD Solidarity with Ukraine – https://oead.at/en/the-oead/information-about-ukraine
• Support to researchers and staff: https://www.studyinfinland.fi/ukraine/researchers-and-staff
• French Institute - https://institutfrancais-ukraine.com/
• Розсилка House of Europe - можливості для навчання

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_en
https://education.ec.europa.eu/support-for-people-affected-by-russias-invasion-of-ukraine
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/new-call-announced-to-support-displaced-researchers-from-ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://ukraine.uni-foundation.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://scienceforukraine.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en
https://epale.ec.europa.eu/en
https://eua.eu/
https://www.eaie.org/
http://www.unica-network.eu/
https://www.iau-aiu.net/
https://ukrainet.eu/supportukraine/
https://ukrainet.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://oead.at/en/the-oead/information-about-ukraine
https://www.studyinfinland.fi/ukraine/researchers-and-staff
https://institutfrancais-ukraine.com/
https://houseofeurope.org.ua/grant/international-mobility-grants


Портали, веб ресурси і соц.мережі

EU Skills Profile Tool in Ukrainian. The European Commission has launched a Ukrainian version 
of the EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals.
Eurydice report on support to Ukrainian refugee learners: 
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/how-member-states-are-supporting-ukrainian-
refugee-learners-eurydice-reports-review-policies
Для українських дослідників - https://www.uascience-reload.org/

Universities and research institutions offers:
Polish Academy of Science - Long term support programme to Ukrainian researchers – new!!!
Підписанти Хартії Еразмус+ у сфері вищої освіти

Телеграм канали, Facebook спільноти, Linkin спільноти
https://t.me/grantovyphishky

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/how-member-states-are-supporting-ukrainian-refugee-learners-eurydice-reports-review-policies
https://www.uascience-reload.org/
https://pan.pl/en/long-term-program-to-support-ukrainian-research-teams/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/higher-education-institutions-holding-an-eche-2021-2027?
https://t.me/grantovyphishky


Портали, платформи

✓ UKRAINET Information & Collaboration Platform

✓ #SupportUkraine sites: https://ukrainet.eu/supportukraine/, including:
• Non-residential offers
• Jobs4Ukraine
• Supporting learning
• Saving heritage & Data rescue

✓ Alexander von Humboldt. Foundation “War in Ukraine: Information and measures”

✓ The online platform www.chance-for-science.de aims at facilitating the access to German 
universities and colleagues of the same research field for scientists who fled to Germany

✓ Telegram Channel “Career for Refugees” created by Tetiana Ovsiienko created to help Ukrainian 
refugees in their careers and education in Germany

✓ Science For Ukraine

✓ EURAXESS Germany: Information for refugees who wish to study in Germany PDF download:

https://www.research-in-
germany.org/downloads

Dr Oksana Seumenicht, Research Funding Department German-Ukrainian Academic 
Society/ UKRAINET: ukrainet.eu - https://www.linkedin.com/groups/8473594/

https://projects.ukrainet.eu/pages/projects.php
https://ukrainet.eu/supportukraine/
https://ukrainet.eu/non-residential-offers/
https://ukrainet.eu/supporting-learning/
https://ukrainet.eu/saving-heritage-data-rescue/
https://www.humboldt-foundation.de/en/explore/newsroom/news/war-in-ukraine-information-and-measures
http://www.chance-for-science.de/
https://t.me/help_UA_career
https://scienceforukraine.eu/
https://www.euraxess.de/germany/information-refugees-who-wish-study-germany
https://www.research-in-germany.org/downloads
https://www.linkedin.com/groups/8473594/


Портали, платформи

Support to Ukraine: German-Ukrainian Academic Society

https://ukrainet.eu/supportukraine/
https://ukrainet.eu/


International Credit Mobility:
ask your university 
for opportunities! 

Erasmus Mundus 
Join Masters – search 

in catalogue

Study in Europe: 
find your country 

and grants

Erasmus Students Network
EMA Alumni Ukraine

The Marie 
Skłodowska-Curie 
Action: Supporting 

excellence in research 
and innovation

https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa

Individual Grants

Ukrainian HEIs&VET staff&students and youth can apply directly

Youth Mobility: exchanges 
for young people and youth 

workers - link

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

HORIZONEUROPE 
FOR UKRAINE

https://nrfu.org.ua/

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/planning-studies/checklist_en
https://esnukraine.org/
https://www.facebook.com/groups/865454073482475
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/20220804_annex_ukraine_guidance_for_implementation_153.pdf
http://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities
https://nrfu.org.ua/


Спеціальні заходи Еразмус+ під час війни в Україні

*Спеціальні заходи під час війни

chrome-extension://efaidnbhttps:/erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf
https://erasmusplus.org.ua/news/vijna-rosiyi-proty-ukrayiny-ukrayinski-studenty-v-yes/


Міжнародна академічна мобільність
для аспірантів (гнучкий підхід)

Гнучкий формат для забезпечення потреб у поєднанні 

навчання та дослідницької практики аспірантів або під час 

їхнього залучення до 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 академічна мобільність 
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 днів – 2 місяці (додатково 2 дні на проїзд)

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



Do not hesitate to contact!

Ви не одні 
Helping hands are there

European Commission – Policy level: DG EAC https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
European Education and Culture Executive Agency – Coordinates and funds for Centralised 
Actions and Networks: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
In Programme Countries:
• National Erasmus+ Agencies – Coordinate and fund Decentralised Actions: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
In Partner Countries – information and support:
• National Erasmus+ Offices (former Tempus Offices): 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-erasmus-offices
• EU Delegations and Erasmus+ National Focal Points
• Salto – Youth Centers by Regions and topics: https://www.salto-youth.net/
• Information Centers for Youth and ESC Ukraine: https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
• Networks: ESN-UA, EMA-UA, EuroDesk-UA, EU Ambassadors, EU Information Centers etc.

For synergy: 
House of Europe – Ukraine
Creative Europe – Ukraine
HorizonEurope – Ukraine

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-erasmus-offices
https://www.salto-youth.net/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://esnkyiv.org/
https://www.em-a.eu/
https://eurodesk.org.ua/
https://euneighbourseast.eu/young-european-ambassadors/
https://euroquiz.org.ua/
https://houseofeurope.org.ua/
https://creativeeurope.in.ua/
https://h2020.com.ua/uk/


Contacts in Ukraine:
Website: erasmusplus.org.ua, office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine, Skype: erasmusplus_ua 
Tel.: +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Viber/whatsapp: +380505966045 – 24/7 (Svitlana Shytikova)

Fax:+38 044 286 66 68

#StandWithUkraine

Official HELP Ukraine:
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

Бажаємо успіхів!
Запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
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