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Що таке Erasmus+ ? 

• Програма Європейського Союзу, що 
працює в 4 сферах:  освіта, професійна 
підготовка, молодь і спорт. 

• 2014-2020 рр.   

• €14.7 billion  

• Фінансування на реалізацію програм 
обмінів, проектів, стипендій, тощо 

• Міжнародний вимір Еразмус+: співпраця 
ЄС з іншими країнами 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+:  
(КА – KEY ACTIONS) 

KA 1. 
 

Мобільність 

KA 3. 
 

Підтримка  
реформ 

 

KA 2. 

Cпівпраця задля 

інновацій та обміну 

кращими практиками 

• Жан Моне 

• Спорт 



Erasmus+ 

Національний Еразмус+ офіс  

в Україні 
 

   Мандат НЕО в Україні включає заходи, спрямовані 

на підтримку, популяризацію, моніторинг та 

поширення інформації про Програму, зокрема у 

сфері вищої освіти, які реалізуються у співпраці з 

країнами-партнерами. 

Інтернет: www.erasmusplus.org.ua  

http://www.erasmusplus.org.ua/
http://www.erasmusplus.org.ua/
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Програма ЄС ЕРАЗМУС+: Вища освіта  
 

  

 
КА1: Академічна мобільність 

Жан Моне (Європейські студії) 

КА3: Підтримка політики реформування вищої 
освіти 

КА2: Співпраця задля розвитку інновацій та 
обміну кращими практиками 



Результати 2014-2017 рр. для України 

• 643 проекти з Міжнародної кредитної мобільності для 7235 
мобільностей за обміном (5217 в Європу зі 140 закладів і 
1964 в Україну) вартістю в 24 384 000 євро 

 

• Близько 130 Спільних магістерських програм зі стипендіями 
160 студентам з України (136 на магістратуру&14 на 
докторантуру)  

 

• 24 проекти співпраці з розвитку потенціалу у сфері вищої 
освіти (60 партнерів)  з фінансуванням в 15 900 000 євро 

 

• 41 проект з європейських студій Жана Моне (27 проектів 
вже завершено) 
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Міжнародна кредитна  

мобільність   

Erasmus+ ICM  

КА1: Академічна мобільність 

Спільні магістерські програми 

Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees (EMJMDs)    



Міжнародна кредитна мобільність 



Erasmus+ 

Що це? 
Короткострокові програми мобільності за обміном: 

- на навчання для українських бакалаврів, магістрів, аспірантів, 
докторантів;  

- на стажування-практику (2-12 міс). 

- На стажування/викладання/підвищення кваліфікації для 
викладачів та адміністративного персоналу закладів вищої 
освіти. 

 

Для участі - необхідно бути студентом, викладачем чи 

адміністративним працівником закладу вищої освіти України 

 
 

 

KA1: Міжнародна кредитна 
мобільність 



Учасники 
міжнародної 
кредитної мобільності   
  

Студенти - бакалаври (окрім 1-го курсу), 
магістри, PhD студенти (для навчання, 
практики). 
Працівники – адмін. та викладачі (для 
викладання, підвищення кваліфікації, 
стажування) 

Предметні  області Усі  

Тривалість для 
студентів  

• 3-12 місяців для навчання (можливо 
акумулятивно), (до 24 місяців для студентів-
медиків) 

 
• New! 2-12 місяців для практики 
протягом одного освітнього циклу 

Тривалість для 
працівників 

• 5 днів – 2 місяці  

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  



New! Організаційна підтримка партнерства: 350 EUR 
(за кожного учасника, незалежно від к-сті учасників) + 
кошти за учасників зі спеціальними потребами 

New! Стипендія українським студентам: 800-850-950 
EUR/місяць (2-3 – 12 місяців) 

New! Добові для українських викладачів та 
працівників:  
140-160-180 EUR/день (5 днів – 2 місяці) 

New! Мінімальна сума, що відшкодовується за проїзд – 
20 EUR (10-99 km); максимальна – 1 500 EUR (8 000 
km та більше) 
 

 
 

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  



 

 

 

Зобов’язання ЗВО, які реалізують проект з 
кредитної мобільності (КА1) Еразмус+ 

• Забезпечення та проведення відкритого, 
прозорого та рівного за доступом конкурсу 
для потенційних кандидатів для участі у кредитній 
мобільності.  

 

• Саме університети-партнери проекту з кредитної мобільності 
(відділи міжнародних зв’язків або академічної мобільності) спільно 
(або самостійно за домовленістю у партнерстві) формують умови 
участі у конкурсі та критерії відбору учасників кредитної 
мобільності  

 

 

  

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  



 

 

Як взяти участь? 

КРОК 1: ДІЗНАТИСЬ у відділі міжнародних 

зв’язків  Вашого навчального закладу щодо 
наявності відкритих конкурсів та умов участі у: 

 

 Проектах з кредитної мобільності (КА1) Еразмус+ для 
навчання студентів, викладання викладачів, стажування  
працівників 

 Міжнародних спільних навчальних проектах (КА2) 
Еразмус+, які мають компонент мобільності (якщо такі є) 

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-
mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html  

 

 

  

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html
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Умовами участі та критеріями відбору можуть бути:  

 

для усіх кандидатів: наявність дійсного закордонного паспорту; 

вчасне подання необхідних документів, оформлених відповідно до 
вимог конкурсу. 

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. 

для викладачів: галузь освіти – спеціальність, спеціалізація; 

знання іноземної мови; рейтинг викладачів закладу. 

для працівників: професійна галузь – управлінські, 

адміністративні, фінансові компетенції; рівень знання іноземної мови. 

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  



 

 

 

 

КРОК 2: 

Підготувати необхідні документи (пакет 

документів уточнювати в університеті) 

Вчасно подати документи на конкурс 
(дедлайни подачі уточнювати в університеті) 

Перевірити закордонний паспорт  

 

 

 

  

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  



 

 

 

 

КРОК 3: 

• Угода про навчання  

(Learning Agreement) –  

для студентів 

• Поради щодо підготовки 
Угоди про навчання  

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

 

 

  

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  
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КРОК 3: 

або Угода про мобільність 
(Mobility Agreement) –  

   для викладачів або адмін. 
персоналу 

 
http://ec.europa.eu/education/opportu
nities/higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreeme

nt   

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  
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КРОК 4: Отримання візи для поїздки  

Тип візи: національна, на навчання 

Тривалість: відповідно до передбачуваного 
терміну перебування за кордоном  

Необхідність отримання візи:  

• http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en   
 

 

  

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  

http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en
http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en
http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en
http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en
http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en
http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en
http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en
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• «Еразмус+ для 
учасників кредитної 
мобільності – студентів 
та представників ВНЗ: 
часті запитання та 
відповіді» 

 
 http://ec.europa.eu/education/opportunitie

s/higher-education/doc/students-
questions-answers_en.pdf  

KA1: Міжнародна кредитна мобільність  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/students-questions-answers_en.pdf
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Спільні магістерські  
програми 

 



Erasmus+ 

Для участі: 

- не важливо скільки Вам років; 

- не важливо коли Ви закінчили ЗВО; 

- мати диплом бакалавра, або навчатися  

на IV курсі; 

- володіти іноземною мовою (English); 

- мати бажання  

 
 

 

KA1: Спільні магістерські 
програми 



Erasmus+ 

Спільні магістерські програми:   
 • Навчання за спільною магістерською 

програмою, що веде до отримання спільного, 
двостороннього чи багатостороннього диплому 

• Навчання у щонайменше двох країнах-учасницях 
партнерства 

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

• Надання стипендіальних пакетів  

для студентів, які пройшли  

конкурсний відбір  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees  

 

KA1: Ступенева мобільність  
KA1: Спільні магістерські 

програми 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees


Erasmus+ 

Якими мовами Ви маєте володіти? 

• Більшість спільних магістерських програм 
викладається англійською мовою, проте  є і 
інші мови викладання.  

 

• Окрім основної мови викладання, стипендіати 
програм мають можливість вивчати мови країн 
перебування в рамках спеціальних курсів 

KA1: Спільні магістерські 
програми 



Erasmus+ 

 
 

Конкурси на спільні  

магістерські програми 

 
   Подання заявок на участь у конкурсі:  

   ЖОВТЕНЬ – ЛЮТИЙ 

(перевіряйте терміни на веб-сайтах програм) 

 



Erasmus+ 

   Як подавати заявки на Спільні 
магістерські програми Еразмус+: 

Еразмус Мундус??? 

KA1: Спільні магістерські 
програми 



Основні кроки: 
www.erasmusplus.org.ua 

 

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






- 1 крок -   

 Оберіть Магістерську програму з  

    переліку на сайті навчальних програм 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_c
ompendia/selected_projects_action_1_master_course
s_en.php 

 

 Уважно прочитайте опис програми (які дисципліни 
викладатимуться, які схеми мобільності 
пропонуються, ким ви станете після навчання 
тощо).  

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php


- 2 крок -  

 Уважно вивчіть умови конкурсів  

    та терміни подання аплікаційних документів на 
конкурс. 

 

- вимоги до диплому бакалавра 

- дедлайн подачі документів 

- сертифікат про володіння іноз.мови 

- додаткові документи/вимоги 

 

 У разі необхідності зверніться до контактної особи 
в програмі. 

 



- 3 крок -  

• Підготовка до участі в конкурсі включає: 
 
- заповнення та подання заявки онлайн 
- написання мотиваційного листа 
- резюме (CV, Europass) 
- рекомендаційні листи від викладачів та/ або роботодавців 

(мін. 2) 
- диплом та додаток (або виписку із залікової книжки, якщо 

студент IV курсу) 
- відповідний сертифікат підтверджуючий знання іноземної 

мови 
- копію транскрипту - переліку всіх навчальних курсів, які ви 

прослухали в українському ЗВО з оцінками,  
- - копія закордонного паспорту 

 



І найголовніше… 

 

 

*Зверніть увагу, що пакет документів на кожну з 
навчальних програм відрізняється. Диплом 
бакалавра/спеціаліста на момент початку навчання 
– є обов'язковим 

 

ДОКУМЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЮ 
МОВОЮ ТА НОРТАРІАЛЬНО 

ЗАВІРЕНІ 



- 4 крок -  

 Знайдіть на сайті обраної магістерської програми 
посилання на бланк заявки  

application form 
 

 Уважно заповніть заявку; відскануйте інші 
необхідні документи, щоб їх можна було 
відправити е-поштою 

  

 Відправте документи до  

   кінцевого терміну конкурсу 

 



- 5 крок -  

 Через деякий час (ТРАВЕНЬ) Ви отримаєте на 
свій email повідомлення щодо того, чи була Ваша 

заявка відібрана для подальшого проходження 
конкурсу  

 

 Наступним кроком може бути онлайн інтерв'ю з 
представниками програми, про що Ви будете 

додатково повідомлені 
 

 



- 6 крок -  

 Після отримання листа про зарахування на програму, 
необхідно звернутись до посольства країни, де 
знаходиться ЗВО країни перебування (Co-ordinating 
institution) 

 

 Рекомендується слідкувати за новинами на сайті 
Представництва ЄС в Україні для участі в сесії 

підготовки до мобільності  

(Pre-Departure Orientation Meeting) 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php


Erasmus+ 

Зацікавлені в докторських програмах?  
   На стипендії та індивідуальні дослідницькі 

гранти, у т.ч. за навчанням у докторантурі, з 
2015 року необхідно подаватись у рамках 
напряму Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) 
Програми HORIZON 2020 

http://ec.europa.eu/msca  
 

 
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/msca
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Інформація та контакти в Україні  

щодо участі у Програмі Горизонт 2020: 
 

1) Портал Програми HORIZON 2020 В Україні з контактною 
інформацією за напрямками: http://h2020.link/points/  

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/n
ational_contact_points.html ) 

 

2) Нацiональний iнформацiйний центр зi спiвробiтництва з ЄС у 
сферi науки i технологiй - National Contact Point of Ukraine 

http://www.fp6nip.kiev.ua/index.php/uk/2020/  

 

Контакти: кімн.801 (8 поверх), вул. Антоновича (Горького) 180,  

Київ 03680,Телефон/факс: 044-529 0332, post@fp6-nip.kiev.ua;  

nip@fp6-nip.kiev.ua; fp@fp6-nip.kiev.ua; ic@fp6-nip.kiev.ua  
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Залишились питання? 

Сайт: erasmusplus.org.ua 

Ел.пошта: office@erasmusplus.org.ua  

Skype: erasmusplus_ua  

Тел.: +380442866668 

+380443322645 

 

Команда НЕО в Україні 

чекає саме на Вас! 

 

erasmusplus.org.ua
mailto:office@erasmusplus.org.ua

