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Date: in 12 pts

Освіта, підготовка, молодь, спорт - € 14.7 billion

1. КА1 – Мобільність: кредитна, стипендія на магістратуру, 

волонтерство і молодіжне лідерство

2. КА2 - Співпраця задля розвитку інновацій та обміну кращими 

університетськими практиками (CBHE, CBY, SP)

3. КА3 – Підтримка реформ вищої освіти (HERE team, 

events, publications) і молодіжної політики

4. Ініціативи Жан Моне – активізація євроінтеграційного 

дискурсу та європейських студій

5. Спорт – Спільні партнерства (Collaborative Partnerships)

6. e-twinning



Date: in 12 pts



Date: in 12 pts

 643 (1008) проекти з Міжнародної кредитної мобільності надали 33

Національних агентства Еразмус+ країн-членів Програми для 7235

мобільностей за обміном (5217 в Європу зі 140 закладів і 1964 в Україну) на 24

384 000 Євро (140 закладів вищої освіти)

 близько 130 Спільних магістерських програм зі стипендіями 160 студентам
(146JMDs&14PhDs), + 6 університетів партнерів (4 асоційованих); +366 EMMC&PhD

 24 (355) проектів співпраці з розвитку потенціалу у сфері вищої освіти (60 

партнерів) та 94 проектів Темпус вже завершено (2009-2017)

 41 (410) проектів з європейських студій Жана Моне плюс 27 проектів вже 

завершено

 7 (28)проектів співпраці з розвитку потенціалу молоді

 5 проектів співпраці Стратегічних партнерств (молодь, вища освіта,, освіта 

дорослих)

 24 проекти підтримки реформ у сфері молоді

 2 проекти Спільних партнерств у сфері спорту

Результати конкурсів 2014-2018 рр. для України



Date: in 12 ptsErasmus+

Проекти міжнародної співпраці між

країнами-членами & країнами-партнерами

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, United 

Kingdom

Other programme countries:

Iceland, Liechtenstein, Norway, former Yugoslav 

Republic of Macedonia, Turkey.

All other countries (about 150)

- except: Switzerland, Gulf Cooperation 

countries, Iran, Iraq, Yemen (for ICM)

- for CBHE for targeted regions

Partnership search tool: 

http://eupartnersearch.com/Default.aspx

http://www.stic.de/en/news/erasmus-for-young-entrepreneurs.htm
http://www.stic.de/en/news/erasmus-for-young-entrepreneurs.htm


Формальна, неформальна, інформальна освіта

Можливість приймати іноземних студентів/молоді та направляти 

українських:

- в/з Європи в рамках Академічної мобільності: на навчання, 

літні/зимові школи; мовні курси; практику; виконання лабораторних 

на специфічному обладнанні; стипендії-спільні магістерські програми

- в/з Європи і країн-партнерів напряму Розвиток потенціалу вищої 

освіти: на літні/зимові курси, модернізація освітніх програм

- в/з Європи та країн Східного партнерства в рамках проектів для 

молоді, волонтерство, молодіжні форуми, семінари, тренінги

- з усього світу на міжнародні конференції та проведення досліджень 

з Європейських студій

Erasmus+ для українських і міжнародних студентів



Формальна, неформальна, інформальна освіта

Можливість приймати (іноземних працівників) та направляти 

(українських працівників):

- в/з Європи в рамках Академічної мобільності: на викладання, 

тренінги, літні/зимові школи; мовні курси; керівництво 

магістерських/PhD робіт;

- в/з Європи і країн-партнерів напряму Розвиток потенціалу вищої 

освіти: на літні/зимові курси, тренінг для тренерів, реформа ВО 

- в/з Європи та країн Східного партнерства в рамках проектів для 

молоді, молодіжні форуми, семінари, тренінги

- з усього світу на міжнародні конференції та проведення досліджень 

з Європейських студій

- Запровадження інновацій (Стратегічні партнерства)

Erasmus+ для працівників



Загальний бюджет Еразмус+: 

135,000 грантів на реалізацію 

проектів міжнародної кредитної 

мобільності на 2015-2020 рр. –
Україна: 2015-2017 рр.

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 

Подано 

проектних 

заявок

Обрано 

проектів

Грант ЄС

(EUR) 

Запит на 

мобільності

Затверджено 

до 
фінансування

Стипендії

(до Європи) 

Стипендії (з 

Європи) 

all 1 008 643 24384000 24 462 7 235 5 271 1 964 

2015 299 161 8 238 000 6 056 2 154 1 772 382 

2016 316 214 7 876 000 8 050 2 370 1 684 686 

2017 393 268 8 270 000 10 356 2 711 1 815 896 



Учасники 

міжнародної 

кредитної 

мобільності  

Студенти - бакалаври (окрім 1-го курсу), 

магістри, PhD студенти (для навчання, 

літні/зимові школи, мовні курси, 

практика).

Працівники – адмін. та викладачі (для 

викладання, підвищення кваліфікації, 

стажування, мовні курси, тренінги)

Предметні  області Усі – ВИЗНАННЯ!!!

Тривалість

мобільності для

студентів

• 3-12 місяців для навчання

• 2-12 місяців для практики

протягом одного освітнього циклу

(можливо акумулятивно) 

800-950 EUR/місяць
Тривалість мобільності

для працівників
5 днів – 2 місяці 140-180 EUR/доба

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 



•Умовами участі та критеріями відбору можуть бути: 

для студентів: навчальний цикл (бакалаврат, магістратура чи 

аспірантура), курс навчання (окрім 1-го курсу), галузь освіти 

(спеціальність, спеціалізація); рівень знання іноземної мови; 

рейтинг успішності студентів та рекомендації викладачів; 

український/іноземний студент.

для викладачів: галузь освіти – спеціальність, спеціалізація; 

знання іноземної мови; рейтинг викладачів закладу; інш.;

для працівників: професійна галузь – управлінські, 

адміністративні, фінансові компетентності; рівень знання іноземної 

мови; інш.

для усіх кандидатів: наявність дійсного закордонного паспорту; 

вчасне подання необхідних документів, оформлених відповідно до 

вимог конкурсу; тощо.



http://international.lnu.edu.ua/incoming-
mobility/erasmus-students/



http://international.lnu.edu.ua/incoming-
mobility/erasmus-students/



Erasmus+

Спільні магістерські 
програми:  

Навчання за спільною магістерською програмою (Erasmus

Mundus Master Degree Programmes), що веде до отримання

спільного, двостороннього чи багатостороннього диплому

Навчання у щонайменше двох країнах партнерства

Тривалість програми: 12 – 18 – 24 місяців (60 – 90 – 120 ECTS)

• Диплом: за умови успішного навчання - спільний, подвійний

або багатосторонній диплом про вищу освіту відповідного

рівня - магістра.

• Розмір стипендій: стипендіати магістерських програм

отримують стипендію в розмірі 1000 EUR на місяць.

• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-

catalogue_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Erasmus+

Спільні магістерські програми + стипендії
Партнерство спільної магістерської програми (Erasmus Mundus Joint Master Degree)

високої якості

Можливості для ВНЗ України:

 викладати окремі курси в рамках магістерської програми для студентів 

стипендіатів, бути керівниками магістерських робіт;

 приймати іноземних студентів магістрів стипендіатів програми (на навчання, 

дослідження, підготовку магістерської роботи, стажування тощо)

Необхідна умова

 Стратегія розвитку університету (інтернаціоналізація)

 Відповідний потенціал закладу (структурний підрозділ, спільні магістерські 

програми, окремі дисципліни іноземними мовами, викладачі із знанням іноземн. 

мови для викладання фахових дисц., спеціалізовані лабораторії etc.)

Що фінансується: (узгоджується між партнерами відповідно до реалізації)

 певні кошти на адміністрування студентів стипендіатів їх підтримку)

 Індивідуальні гранти (індивідуально подається заявка на стипендію на навчання і 

викладання)

ВИКЛИК: Розробка і запровадження спільних освітніх програм (дипломи)



CAPACITY BUILDING (CBHE)

IN HIGHER EDUCATION (EX-TEMPUS)

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

рівноправне партнерство співпраці країн-членів і країн-партнерів програми 

задля розбудови потенціалу для проведення реформи вищої освіти

Можливості  (Угода про Асоціацію, Закон про вищу освіту)

 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 студентів

 підготовка навчально-методичного комплексу (peer review)

 отримання сучасних ресурсів (літератури, підписка тощо)

 створення та оснащення міжнародних офісів, інноваційних 

лабораторій/ центрів тощо

 відкрита також для участі різних типів організацій включаючи органи 

влади (оплата праці та відряджень)

 горизонтальна співпраця, участь студентів



Жан Моне – Європейські студії

Викладання та 
дослідження

(модулі, 
кафедри, 
центри

досконалості)

Науково-експертні
дебати з

академічним
світом (мережі, 

проекти) 

Підтримка 
асоціацій

Участь студентів



В рамках програми Еразмус+ (2014-2020 рр.) відкрито більше 

можливостей для всіх, зростає увага до відповідності 

стратегіям розвитку країн та інституцій, якості та використання 

результатів, їх впливу та стійкості проектів

 Більше відповідальності за якість результатів (сучасний 

європейський досвід), запобігання плагіату, доброчесне 

виконання зобов’язань

 Обов'язкова відкритість і доступність результатів для 

користування всьому світу - відкрита ліцензія та copyright

(обов'язкове розміщення на порталі результатів проектів ЄС: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/)

 Більше автономії і відповідальності щодо управління та 

використання коштів (Unit Cost) - Партнерські угоди, 

міжінституційні угоди та внутрішні регуляції закладів-

партнерів - Співпраця організацій: рівноправних партнерів!

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


 Підтримка реформ, розроблення стратегій і запровадження їх на національному 

рівні (HERE team, PICASA, UNIVIA, ALIGN, QUARE)

 Розвиток персоналу, (е)-мобільність, тренінги для тренерів:

Міжкультурна комунікація

Підвищення мовної компетентності

 Вивчення та адаптація кращих практик колег з Європи і не тільки, щодо 

викладання, навчання та проведення досліджень

 Модернізація освітніх програм на основі досвіду Європи

 Розроблення новітніх освітніх програм (включаючи курси іноземними мовами) –

потреби ринку праці

 Розроблення спільних освітніх програм (бакалаврських, магістерських, PhD)

 Розвиток інтернаціоналізації вдома

 Розвиток інфраструктури для навчання та проведення досліджень

 Посилення співпраці з бізнесом

 Співпраця і синергія з іншими проектами міжнародної співпраці

 Забезпечення якості

What’s in Erasmus+ for higher education? QA



 Угода про Асоціацію між Україною та ЄС

 Закон України «Про вищу освіту»

 Стратегія інтернаціоналізації закладу (i.e. частина Стратегії

розвитку ВНЗ).

 Грантові, партнерські, міжінституційні та інші угоди.

 Положення, накази тощо про участь в міжнародних

проектах, розвиток персоналу, про організацію мобільності,

про проведення закупівлі (процедури, механізми, шаблони).

 Копія Грантової Угоди з Додатками (Важливий додаток –

Інструкція ЕАСЕА щодо використання коштів гранту)

 Партнерська угода з рамковим кошторисом (важливо

затвердити більш деталізований кошторис закладу)

Дотримання національного законодавства відповідних країн-

партнерів-співвиконавців в рамках правил програми Еразмус+

Важливі документи



Інформація
www.erasmusplus.org.ua

http://www.erasmusplus.org.ua/




Looking forward to 

close collaboration and partnership!

ДЯКУЄМО 

Together we can make difference!


