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Date: in 12 pts Erasmus+ 

Що таке Erasmus+ ? 

 Програма ЄС, що підтримує освіту та 

професійну підготовку, молодь і спорт 

 

 Надає фінансування на реалізацію програм, 

проектів, стипендій 

 

 Міжнародний вимір Еразмус+: співпраця ЄС з 

іншими країнами 

 



Date: in 12 pts Erasmus+ 

Чому Еразмус+? 

 Унікальний досвід навчання в Європі  

 Отримання подвійного / багастороннього / спільного 

диплому європейських ВНЗ 

 Знайомство з Європою та вищою освітою країн-

членів програми 

 Покращення мовних навичок, досвіду міжкультурного 

спілкування  

 Можливості для працевлаштування через визнання 

кваліфікацій та періодів навчання закордоном  

 Обмін знаннями, ідеями, контактами 

 Інше  



Date: in 12 pts Erasmus+ 

 

Національний Еразмус+ офіс  

в Україні 

    Мандат НЕО в Україні в рамках програми 

ЕРАЗМУС+ включає заходи, спрямовані на 

підтримку, популяризацію, моніторинг та 

поширення інформації про програму, зокрема у 

сфері вищої освіти, які реалізуються у співпраці з 

країнами-партнерами (ключові напрями 

діяльності КА1, КА2, КА3) 

www.erasmusplus.org.ua 

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




СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+:  

ТРИ КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ   

(КА – KEY ACTIONS) 

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ:  

€ 14,7 МІЛЬЯРДІВ НА 7 РОКІВ (+40%)  

ЄДИНА ІНТЕГРОВАНА ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ 

ERASMUS+ /ЕРАЗМУС+ 

KA 1. 
 

Learning 

Mobility 

Навчальна  

мобільність 

KA 3. 
 

Policy 
Support 

 
 

Підтримка  
реформ 

 

KA 2. 

Cooperation for 

innovation and exchange 

of good practices 

Cпівпраця задля 

інновацій та обміну 

кращими практиками 

Specific activities: 

•  Jean Monnet  

•  Sport 



Education  

and Culture 

ТРИ КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

у сфері освіти і підготовки (шкільна, професійно-

технічна, ВИЩА ОСВІТА, освіта дорослих)             

Навчальна мобільність     

(КА 1) 
 

 

 Мобільність 

викладачів, вчителів, 

працівників сфери 

молодіжної політики  

 Мобільність студентів 

ВНЗ, учнів закладів 

професійно-технічної 

освіти та стажерів 

 Спільні магістерські  

програми 

 Волонтерство та 

молодіжні обміни 

Співпраця задля інновацій       

та обміну кращими 

практиками (КА 2) 

 
• Стратегічні партнерства між 

освітніми та / або 

молодіжними організаціями, 

та іншими відповідними 

інституціями 

• Широкомасштабні 

партнерства між закладами 

освіти і професійної 

підготовки та бізнесом 

(Альянси знань / Knowledge 

Alliances) 

• Співпраця з третіми 

країнами та особлива увага 

країнам-сусідам 

• ІТ-платформи, включно з  

e-Twinning 

 

Підтримка реформ 

(КА 3) 

 

 Перспективні 

ініціативи 

 Інструменти 

визнання 

(кваліфікацій, 

дипломів) в ЄС 

 Поширення та 

використання  

кращого досвіду 

 Діалог із 

стейкхолдерами, 

третіми країнами 

та міжнародними 

організаціями  



 
ЕРАЗМУС+: 

 МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ у 

КРАЇНАХ-ПАРТНЕРАХ 

 
International Dimension  

for Higher Education 

 



КРАЇНИ-УЧАСНИЦІ (eligible countries) 

PROGRAMME COUNTRIES / КРАЇНИ – 

ЧЛЕНИ ПРОГРАМИ Е+: 

 28 держав-членів Європейського Союзу  

 країни – кандидати, в яких є Національні 

агентства Еразмус+: Туреччина, Македонія  

 Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія  

 усього 33 PROGRAMME COUNTRIES, 

які заключили особливу угоду про повну участь в програмі, сплатили 

членські внески і створили Національні Агентства Еразмус+ 

 

Щоб брати участь у програмі Еразмус+, ВНЗ країн-членів програми мають 

бути підписанти Erasmus+ Charter for Higher Education 

 

 

 



PARTNER COUNTRIES / КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ 
Країни-партнери сусіди Європейського Союзу 

 Країни Західних Балкан (5) – Region 1 

 Країни – регіону Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, 

Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (territory recognised by 

International Law) – Region 2 

 South Mediterranean Countries (10) – Region 3 

 Російська Федерація (territory recognised by International Law) – R4 

Інші країни-партнери 

 Region 5 – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State, Switzerland 

 Region 6 - Азія (20) 

 Region 7 – Центральна Азія (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, 

Узбекистан) 

 Region 8 – Латинська Америка (18) 

 Region – 9 Iran, Iraq, Yemen 

 Region 10 – Південна Африка  

 Region 11 – Країни Карибського та Тихоокеанського басейну (78) 

 Region 12 – Industrialized, Gulf Cooperation (6) 

   Близько 150 країн-партнерів  
!!! НЕ ВСІ НАПРЯМИ ВІДКРИТІ для УСІХ РЕГІОНІВ  

КРАЇНИ-УЧАСНИЦІ (eligible countries) 



 

  Гранти для Спільних магістерських програм  

      

        Мобільність студентів та персоналу 

 

   Тільки найкращі спільні магістерські  

   програми обираються на конкурсних  

   засадах  

 

 

 Кредитна мобільність студентів 

(Бакалавр / Магістр / PhD / доктор наук)  

+ мобільність науково-викладацького складу 

    відкрита для учасників з усього світу,  

  але тільки в обох напрямах  

  Короткотерміновий обмін (до 12 міс.): 

навчання (studies), стажування traineeships),  

викладання (teaching), підготовку (training)  

  Елементи колишніх програм E та ЕМ Action 2 

  Inter-Institutional Agreements 

    (Programme Countries National Agencies)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
1. Кредитна мобільність 

(Credit mobility): 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Ступенева мобільність 
(Degree mobility):  
Спільні магістерські 
програми для 
студентів з усього 
світу, організовані 
партнерством 
університетів з ЄС та 
поза меж ЄС 

 
KA 1 :  Навчальна мобільність 

 



KA2 
Співпраця  

задля розвитку інновацій 

- Вища освіта-  

1. Стратегічні 
партнерства: 
інтенсивна 
співпраця між ВНЗ  
 

2. Альянси знань: 
партнерства між 
ВНЗ та 
підприємствами 

 
3. Розвиток потенціалу 

вищої освіти (ex-
TEMPUS)  
 

  А. *Стратегічні партнерства у сфері ВО  

   Посилення потенціалу ВНЗ  

   до модернізації   

 

  В. *Альянси знань  

Співпраця університетів та бізнесу  

заради інновацій  

 

* well-justified value added to projects 

 

 

 

 
  С. Підтримка ВНЗ країн-сусідства  

        та Західних Балкан  

Партнерство між ВНЗ країн-членів  та  

країн-партнерів з метою обміну  

та поширення досвіду 

        
          + Додатковий компонент мобільності  
     

ДЛЯ ВНЗ 



КА 2: А. СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА 

В. АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ 

 Ваш університет може увійти до консорціуму, що має на меті 
(а) поширення інновацій в університетах, інших навчальних 
закладах в рамках стратегічного партнерства або (б) 
посилення зв'язків між вищою освітою, підприємствами, 
науково-експертним середовищем, соціальними партнерами в 
рамках альянсу знань.  

 

Ці ініціативи: 

 Створюють новітні продукти, поширюють інноваційні та 
мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання  

 Сприяють розвитку підприємництву та підприємницької 
компетентності студентів, викладачів та працівників компаній 

 Покращують обмін знаннями, їх поширення та створення 

 Навчальні заклади з країн-членів програми Еразмус+ подають заявку 
на управління такими проектами на конкурс програми Еразмус+.  

 ВНЗ з інших країн світу можуть бути партнерами у консорціумі тільки 
за умови переконливо обґрунтованої значущості їхньої ролі, 
унікальності їхнього досвіду та знань  



КА 2. CAPACITY BUILDING (CBHE) 

IN HIGHER EDUCATION (EX-TEMPUS) 

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 Цілі: зосередженість на реформах вищої освіті та 
розвитку потенціалу ВНЗ 

 Очікувані зміни та вплив на інституційному та 
системному рівнях   

 Відкритість та гнучкість інструменту  

 Підхід “знизу вгору”  

 Обмін досвідом / кращими практиками між 
колегами 

 Рівноправне партнерство співпраці країн-членів і 
країн-партнерів програми задля запровадження 
реформ у вищій освіті 
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Програма Еразмус+: МОЛОДЬ  
(Erasmus+ YOUTH)  

 
• Організація мобільності для молодих людей (КА1) задля підтримки 

молодіжних обмінів, волонтерських заходів та мобільності молодіжних 
працівників у співпраці з країнами-партнерами, які межують з країнами-
членами ЄС; 

 
• Стратегічні партнерства (КА2); 
 
• Залучення молоді та молодіжних організацій з країн-партнерів ЄС до 

структурного діалогу (КА3), що передбачає участь у міжнародних 
конференціях, інших заходах, які сприяють конструктивному 
спілкуванню  між молодими людьми та політиками і посадовцями. 
 

• Ресурсний центр SALTO YOUTH: https://www.salto-youth.net/rc/eeca/  
Контактна особа (відповідальний за Україну) – Андрій Павлович 
(Andrij.Pavlovych@frse.org.pl) 
 

• Пошук партнерів для співпраці за напрямом YOUTH - www.otlas.eu 
 

• Інформація для молоді щодо європейської політики та можливостей - 
Eurodesk www.eurodesk.org/edesk/  

 

 

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
mailto:Andrij.Pavlovych@frse.org.pl
http://www.otlas.eu/
http://www.eurodesk.org/edesk/


KA 3 
Підтримка реформ 

- Вища освіта- 

1. Підтримка процесів 
модернізації вищої 
освіти, 
запровадження 
положень 
Болонського процесу 

 
2. Підтримка створення 

та запровадження 
інструментів 
визнання та 
прозорості 

 
3. Підтримка діалогу з 

третіми країнами 
 

       

  Оновлення освітньої політики 

  Діалог щодо освітніх стратегій та  

     ролі освіти у сучасному світі     
  Підтримка національних незалежних  

   агенцій ( NARIC та інших) 
 Сприяння Болонському процесу 

  Підтримка Національних команд  

    експертів з реформування ВО 
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html 

 

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/ 

prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo 

-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html 
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Сайт програми Еразмус+ всіх галузей та напрямків 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-
plus/index_en.htm  

Виконавче агентство ЕАСЕА: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 
Programme Guide: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

Е-Twinning office – Шкільна освіта 

http://www.etwinning.com.ua/ 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Contact_us 

Молодь: 

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

 

 

 

ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ: 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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http://www.etwinning.com.ua/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Contact_us
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/


Контакти для консультацій 

Національний Еразмус+ Офіс в Україні 

9 вул. Бастіонна, 8-й поверх, Київ 

Тел.: 0443322645/ 0442866668,  

е-пошта: office@erasmusplus.org.ua 

Веб-сайт: www.erasmusplus.org.ua 

Skype: erasmusplus_ua 

National Agencies: 

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

National Erasmus+ Offices: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-
erasmus-plus-offices_en  

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 

http://www.erasmusplus.org.ua/
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Бажаємо успіхів та 

запрошуємо до співпраці!  

 

 

 

 

 

Дякуємо за увагу! 


