
Індивідуальні 
можливості 
для студентів та
викладачів
у рамках 
програми ЄС
ЕРАЗМУС+



Erasmus+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).

Інтернет: www.erasmusplus.org.ua
(зверніть увагу на  розділ “Індивідуальні гранти”)
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Що таке Erasmus+ ?

Програма ЄС, що підтримує освіту та
професійну підготовку, молодь і спорт

Надає фінансування на реалізацію
програм, проектів, стипендій

Міжнародний вимір Еразмус+:
cпівпраця ЄС з іншими країнами
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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

Чому Еразмус+?
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Можливості академічної мобільності
Кредитна мобільність + індивідуальні стипендії:

• Короткострокові обміни на основі міжуніверситетських 
договорів з ВНЗ Європи

• Учасники обмінів: студенти, аспіранти, викладачі,
адміністративний персонал 

Ступенева мобільність: Спільні магістерські та 
докторські (PhD) програми + індивідуальні 
стипендії:

• Магістерська або докторська програма, що має 
викладатися в двох чи більше університетах країн-
членів програми Еразмус+
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Кредитна 
мобільність 
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Про кредитну мобільність
для викладачів та адміністративного 

персоналу
 Teaching periods: викладачі ВНЗ можуть викладати 

в університетах країн-членів програми (будь-які 
дисципліни) 

 Training periods: професійний розвиток для 
адміністративного та викладацького складу ВНЗ у 
формі тренінгів, виконання професійних 
обов’язків/завдань у ВНЗ країн-членів програми 
(job shadowing, observation periods etc.)



Види та тривалість кредитної мобільності:

 Усі освітні рівні (бакалаври, магістри, аспіранти)

 У різних предметних галузях

 Тривалість для студентів: 
 3-12 місяців для навчальної мобільності
 2 -12 місяців для стажування студентів

(можливість стажування з 2016 року для країн-партнерів
НЕ БІЛЬШЕ  12 МІСЯЦІВ ЗА ЦИКЛ НАВЧАННЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТА ТРИВАЛОСТІ 
МОБІЛЬНОСТЕЙ 

 Тривалість для викладачів та адміністративного 
персоналу ВНЗ:
 від 5 днів до 2 місяців 

KA1: Кредитна мобільність 
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Про кредитну мобільність 
для студентів

Для участі у кредитній мобільності Ви 
повинні навчатись у навчальному закладі

Запитайте у відділі міжнародних зв’язків
вашого навчального закладу:

• щодо угод з іншими ВНЗ на реалізацію
академічної мобільності / стажування викладачів

• щодо міжнародних спільних навчальних
проектів, які мають компонент мобільності

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



• Group 1

 750-850 EUR/місяць, 
3–12 місяців

Добові для українських
викладачів та 
адмін.персоналу

 100-160 EUR/ день, 
5 днів – 2 місяці

•, IE, FR, IT, AT, FI, SE, UK, LI, NO

Стипендія українським 
студентам



Про академічну мобільність для учасників 
освітнього процесу ВНЗ на території України 

чи поза її межами та учасників освітнього 
процесу іноземних ВНЗ на території України  

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2015 р. № 579 

«Про затвердження положення про 
порядок реалізації права 

на академічну мобільність»



Щодо відряджень:
• Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність», Положення про умови матеріального забезпечення осіб, 
направлених за кордон на навчання та стажування» 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми 
та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, 
що направляються у відрядження підприємствами, установами та 
організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 
рахунок бюджетних коштів»; 

• Постанова Кабінету Міністрів України №98 від 02.02.2011 Ст. 6.

• Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287 Ст. 1, Ст. 
3, Ст. 4. «Інструкція про службові відрядження в межах України та за 
кордон» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 N 
362) Розділ І: Ст. 14; Розділ ІІІ: Ст. 1., Постанова КМУ «Про суми та склад 
витрат на відрядження…» 
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Спільні магістерські програми Еразмус+: 
Еразмус Мундус

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_comp
endia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

• Магістерські програми зразкової якості, що
пропонуються партнерствами університетів Європи

• 350 спільних магістерських програм буде обрано у
2014-2020 роках

• Фінансування стипендій для 
25 000 студентів та викладачів 

протягом шести років
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Ступенева
мобільність 
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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



Стипендіальні пакети для студентів

Тип витрат Вартість витрат, EUR

Дорожні витрати 1 000 - 3 000 EUR на академічний рік

Витрати на 
облаштування

1 000 EUR (тільки для учасників з країн-
партнерів)

Стипендія/місяць 1 000 EUR 

KA1: Ступенева мобільність 
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Якими мовами Ви маєте володіти?

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

• Окрім основної мови викладання, стипендіати 
програм вивчають мови країн перебування в 
рамках спеціальних курсів
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Конкурси на спільні 
магістерські програми

Подання заявок на участь у конкурсі: 
жовтень 2015 – січень 2016 

!!!
(ПЕРЕВІРЯЙТЕ ТЕРМІНИ НА 

ВЕБ-САЙТАХ ПРОГРАМ)
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Як подавати заявки на спільні 
магістерські програми Еразмус+: 

Еразмус Мундус
• Конкурсний відбір заявок проводиться 

партнерствами, що утворили програми  

• Повний перелік спільних магістерських програм
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-

mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html



Основні кроки:
www.erasmusplus.org.ua







- 1 крок -

 Оберіть Магістерську програму з
переліку на сайті навчальних програм
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/
selected_projects_action_1_master_courses_en.php

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

 Особливу увагу варто приділити змісту програми та вимогам
до вступника, в тому числі вимогам щодо отриманої освіти, 
щодо знання іноземної мови.



Erasmus+Erasmus+

Erasmus Mundus Masters Courses
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Erasmus Mundus Masters Courses



- 2 крок -
 Уважно вивчіть умови конкурсів

та терміни подання аплікаційних документів на конкурс.

 Переконайтесь, що вища освіта на рівні бакалавра чи
спеціаліста, яку Ви отримали/ отримуєте (якщо
навчаєтесь на 4 курсі) відповідає вимогам програми.

 У разі необхідності зверніться до контактної особи в 
програмі.

 Уточніть деталі, які Ви не зрозуміли, або відповіді на які
питання не знайшли на сайті відповідної магістерської
програми.
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Master Programme Crossways in Cultural Narratives

 Тривалість програми: 2  роки, чотири семестри 
 Тип диплому: multiple degree (багатосторонній диплом)
 Схема мобільності: Sem 1 – Uni A; Sem 2 – Uni B; Sem 3 – Uni 

B; Sem 4 – Uni C.

Хто може подаватися на програму?
 Кандидати, які мають рівень бакалавра  з мистецтва/культури 

(Arts), мов (Languages) чи соціальних наук (Social Sciences)
 Вимагається знання двох з таких європейських мов: English, 

French, Italian, Portuguese, Polish
 Термін подання заявок на отримання стипендії: 
з 20 жовтня 2015 року по 20 січня 2016 року



- 3 крок -
Перевірте вимоги до подання заявок на сайті 

спільної магістерської програми 

 Вимоги до кандидатів для участі в конкурсах
 Диплом, знання, практичний досвід 
 Знання мови
 Мотиваційний лист
 Рекомендаційні листи
 Інші документи 
 Терміни подання документів



- 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 ви отримаєте на свій email 
повідомлення щодо того, чи була ваша заявка 

відібрана для подальшого проходження конкурсу чи
ні.

 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 ВНЗ 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
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Зацікавлені в докторських програмах?

• Конкурси на спільні докторські програми Еразмус
Мундус триватимуть до 2017 року

• Структура програм та процедура відбору подібні до
спільних магістерських програм

• Подавати заявки на спільні докторські програми
Еразмус Мундус (максимум – 3 програми):
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_com
pendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.p
hp



Erasmus+Erasmus+

Зацікавлені в докторських програмах?
З 2015 року в рамках напряму Marie
Skłodowska Curie Actions (MSCA) Програми
HORIZON 2020 можна буде подаватися на
стипендії та індивідуальні дослідницькі гранти

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
Е-mail: post@fp6-nip.kiev.ua; nip@fp6-nip.kiev.ua; fp@fp6-
nip.kiev.ua; ic@fp6-nip.kiev.ua
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Програма Еразмус+: 
МОЛОДЬ 

(Erasmus+ YOUTH) 
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Програма Еразмус+: МОЛОДЬ 
(Erasmus+ YOUTH)

 Організація мобільності для молодих людей (КА1) задля:
- підтримки молодіжних обмінів
- волонтерських заходів
- 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.
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РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
SALTO YOUTH:
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
www.eurodesk.org/edesk/



Національний Еразмус+ офіс 
в Україні

вул. Бастіонна 9, 8-й поверх, Київ

тел.: (044)3322645, (044)2866668

Email: office@erasmusplus.org.ua

www.erasmusplus.org.ua

Skype: erasmusplus_ua



Корисні посилання:
• Про Програму Еразмус+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/index_en.htm (відео)

• Про напрям Марі Складовська-Кюрі Програми Горизонт 
2020 http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/media-
library/videos/items/20150619-follow-marie-curie_en.htm (відео)

• Про Програму Горизонт 2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-
2020-video-general-overview (відео) 

• Про Асоціацію студентів та випускників програми 
“Erasmus Mundus” http://www.em-a.eu/

• Про програму “Study in Europe” 
http://www.studyineurope.eu/



Бажаємо успіхів та 
запрошуємо до співпраці!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


