


Програми Європейського Союзу -
ERASMUS+

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що 
підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, 

професійної підготовки, молоді та спорту.

Програма охоплює 33 країни (усі 28 країн ЄС, а також Туреччина, Північна 
Македонія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн) і відкрита для країн-партнерів у 

всьому світі

Понад дев'ять мільйонів людей взяли участь у програмі "Еразмус +" за останні 30 
років, і майже 800 000 людей скористалися цією програмою лише у 2017 році.



Програми Європейського Союзу -
ERASMUS+

28 березня Парламент затвердив наступну програму Еразмус+ на 2021-2027 
роки. Еразмус + - одна з багатьох ініціатив ЄС щодо створення можливостей 

для молоді та підвищення рівня працевлаштування

потроїти бюджет та забезпечити більше співфінансування та співпраці з іншими 
європейськими програмами

запровадити центри професійної досконалості, міжнародні центри, що 
забезпечують якісне професійне навчання, щоб люди могли розвивати корисні 

навички у ключових галузях



Програми Європейського Союзу -
ERASMUS+

Можливості для здобувачів вищої освіти у цифрах

2 000 000 студентів вищих навчальних закладів будуть навчатися та проходити 
підготовку за кордоном

200 000 студентів магістратури скористаються перевагами нової схеми 
гарантування позик і отримають понад 25 000 стипендій для навчання за 

спільними магістерськими програмами

500 000 молодих людей працюватимуть волонтерами за кордоном і візьмуть 
участь у молодіжних обмінах



Програми Європейського Союзу -
ERASMUS+ Молодь 

КА1: МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ТА МОЛОДІЖНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ: молодіжні обміни, волонтерські проекти 

та професійний розвиток молодіжних працівників

КА2: ПРОЄКТИ СПІВПРАЦІ (Стратегічні 
партнерства): співпраця між організаціями у сфері 

інновацій та обміну успішними практиками

КА3: ПІДТРИМКА РЕФОРМ (Діалог молоді): зустрічі між 
молодими людьми та тими, хто приймають рішення у 

сфері молодіжної політики



Цілі Програми ЄС- ERASMUS+ Молодь 

підвищити рівень ключових 
компетентностей молодих людей, 
особливо, молодих людей з меншими 
можливостями, та молодіжних 
працівників

залучити молодь до демократичного 
життя у Європі, ринку праці, активного 
громадянства, міжкультурного діалогу, 
посилити соціальну інтеграцію та 
солідарность молоді

підвищити якість молодіжної роботи, 
зокрема, через посилення співпраці 
між молодіжними організаціями та 
іншими стейкхолдерами

сприяти міжнародній співпраці у 
молодіжній сфері; визнанню 
неформальної та інформальної освіти 



Програми ЄС- ERASMUS+ Молодь

К1. Академічна мобільність
ПРОГРАМИ ОБМІНУ

Міжнародна мобільність - для 
короткострокового навчання, 

практики

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
Спільні магістерські програми 
Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees - для довгострокового 
навчання в магістратурі



К1. Академічна мобільність
МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlyastudentiv-
vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendiistudentam.html

Короткострокові програми 
мобільності за обміном

на навчання (на період 3-
12 міс) для українських 
бакалаврів, магістрів, 

аспірантів, докторантів;
на практику (2-12 міс).

Студенти програм обміну отримують кошти на 
перебування (проживання, харчування, місцевий 
транспорт) в розмірі 800-850-900 євро на місяць. 

Кошти для витрат на проїзд, страхування, віза тощо -
покриваються окремо. Навчання повинно бути 

безкоштовним. Також грант може бути 0 (нуль) – це  
означає, що навчання безкоштовне, а проїзд і 

перебування покриває студент за власний кошт.

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlyastudentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendiistudentam.html


МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ
ЯК БРАТИ УЧАСТЬ

Дізнайтесь з сайту МНАУ 
чи сторінки у Фб контакти 

відділу міжнародних 
зв'язків. Зв'яжіться та 

домовтесь про зустріч.

Дізнайтесь чи є проекти 
та конкурси на 

мобільність за обміном у 
МНАУ в рамках Еразмус+ 

ІСМ 107.

Всі умови, документація, процедури участі, розмір 
гранту і критерії відбору Вам необхідно уточнити у 

міжнародному відділі МНАУ. Правила участі у 
конкурсі повинні бути відкриті, зрозумілі і доступні. 

Іноді остаточне рішення приймає приймаюча 
сторона.

Розмір гранту на мобільність 
вказується в умовах 

конкурсу, в листі 
запрошення, в угоді на 

навчання чи мобільність. 
Уточнюйте розмір гранту на 

початку процесу участі в 
конкурсі.

По закінченню мобільності обов'язковою 
умовою для ЗВО України є автоматичне 

визнання періодів і результатів мобільності 
студентів. Обговоріть ці питання з відділом 

міжнародної співпраці до початку 
мобільності, уточніть, що потрібно і які 

документи необхідно привезти для такого 
визнання.

Читайте уважно Угоди, які 
підписуєте з приймаючою 
стороною, спілкуючись з 
приймаючою стороною, 
ставте в копію свій ЗВО, 
звертайтесь до них за 

допомогою і підтримкою.



К1. Академічна мобільність
СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ERASMUS MUNDUS (EMJMDS)

Каталог спільних магістерських програм Erasmus Mundus (EMJMD): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en

Курс навчання на спільних 
освітніх програмах Erasmus 

Mundus з отриманням повної 
вищої освіти в Європі на рівні 

магістра. Навчання буде 
відбуватись у двох та більше 
університетах з країн-членів 

програми Еразмус+, що 
розробили та організували 

обрану програму.

Тривалість навчання складає 1/1,5/2 роки з отриманням 
спільного, подвійного або багатостороннього диплому про вищу 

освіту.
Магістерські програми передбачають отримання стипендії 
повного забезпечення (навчання, кошти на перебування, 

підручники, бібліотека, трансфер, проживання, страхування тощо) 
для навчання на Спільних магістерських програмах Erasmus 

Mundus.
Розмір коштів на перебування: стипендіати магістерських програм 

отримують кошти на перебування в розмірі 1000 євро на місяць.

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


СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ERASMUS MUNDUS (EMJMDS)
ЯК БРАТИ УЧАСТЬ

Обрати бажану
програму для 

навчання 
з каталогу та 
перевірити 

терміни подання 
документів на 
сайті обраної 

програми.

За необхідності уточнити специфічну 
інформацію щодо подання аплікаційних 
документів, яка відсутня на сайті обраної 

програми, потрібно сконтактувати із 
координатором програми. Зазвичай всі 

умови, вимоги, правила, розмір гранту та 
форми для заповнення представлені на сайті 

відповідної спільної освітньої програми.

Подання документів відбувається у форматі 
онлайн на сайті обраної Вами спільної освітньої 

програми, тому потрібно заповнити онлайн заявку 
та вчасно надіслати попередньо підготовлений 

електронно такий пакет документів. Детальніше: 
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-

mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-
vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/90-spilni-

mahisterski-prohramy-erazmus.html

Через певний час 
отримаєте на свою 
електронну адресу 
повідомлення про 
подальшу участь у 

конкурсі.

У разі проходження 
першого етапу відбору 

(за поданими 
документами) пройдіть 

онлайн-інтерв’ю у 
призначений 

програмою час.

Після отримання повідомлення та офіційного листа 
про зарахування на програму, необхідно вчасно 

подати документи на отримання візи до країни, яка 
є першою у схемі мобільності під час навчання за 

програмою. Щодо умови отримання візи для 
навчання зверніться до візового відділу Посольства 

країни першого року навчання.

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


Програми ЄС- ERASMUS+ Молодь

К2. Проєкти співпраці

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА У 
СФЕРІ МОЛОДІ - як партнер

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У 
СФЕРІ МОЛОДІ (Молодіжне 

вікно Східного партнерства) -
як аплікант/ партнер



Програми ЄС- ERASMUS+ Молодь
СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ МОЛОДІ

впровадження інноваційних практик та реалізація спільних 
ініціатив із розвитку співробітництва, навчання та обміну 
досвідом на європейському рівні

мінімум 2 організації з двох різних країн-членів програми

участь країн-партнерів має бути детально обґрунтована та 
становити "додану вартість" для проекту

тривалість проекту: 6 – 36 місяців



Програми ЄС- ERASMUS+ Молодь
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ МОЛОДІ

типи проектів:
o стажування в сфері громадянського суспільства для молоді;
o партнерство для підприємництва

мінімум 3 партнери: організації тільки з країн-членів програми (мінімум 1 
партнер) та країн Східного партнерства (мінімум 1 партнер)

аплікант – з країни Східного партнерства (українські організації 
можуть подавати проекти)

тривалість проекту: 9 – 24 місяці



Програми ЄС- ERASMUS+ Молодь

К3. Підтримка реформ

Проекти МОЛОДІЖНИХ ДІАЛОГІВ



Програми ЄС- ERASMUS+ Молодь
Проекти МОЛОДІЖНИХ ДІАЛОГІВ

зустрічі між молодими людьми та тими, хто приймають рішення у 
молодіжній сфері (представниками влади)

заходи проходять тільки у країнах-членах програми

учасники з партнерських країн можуть брати участь у транснаціональних 
семінарах

тривалість проекту: 3 - 24 місяці

учасники: молоді люди (13 – 30 років) та представники влади (без вікових 
обмежень)



Програми ЄС- ERASMUS+ Молодь
результати проєктів – відео

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/videos_en?field_videos_theme_tid=66

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/videos_en?field_videos_theme_tid=66
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ЦІЛІ ПРОЕКТУ

популяризація ідеї сталого 
розвитку в Україні, в першу 
чергу через демонстрацію 

позитивного досвіду 
реалізації такої моделі в 
країнах ЄС та долучення 

України до процесу 
європейської інтеграції

привернення уваги влади 
та громадськості до 

проблеми продовольчої 
безпеки в Україні та 

розробка заходів по їх 
вирішенню з урахуванням 
позитивного досвіду ЄС

забезпечення виробникам 
сільськогосподарської 
продукції відкритого 

доступу до інформації про 
модель сталого розвитку 
сільськогосподарського 
землекористування та 

кращих практик її 
реалізації в країнах ЄС



ДОВГОСТРОКОВІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

сприяти досконалості та 
майстерності у викладанні 
та проведенні досліджень 

у сфері європейських 
студій

надати студентам і 
молодим фахівцям знання 
про сфери ЄС, актуальні 

для їх академічної кар’єри 
і професійного життя, 

посилити їх громадянські 
навички

сприяти діалогу між 
науково-експертним 

середовищем та 
політиками, особливо з 

метою посилення 
європейського врядування



Together we can make difference!

Детальніше про програму Еразмус+ Жан Моне: 
Представництво Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
Сайт Erasmus+ (Брюссель, Бельгія) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Національний Еразмус+ офіс в Україні www.erasmusplus.org.ua

Більше інформації про програму Еразмус+ Жан Моне Підтримка асоціацій 
«The European experience of forming a food security system based on principles 
of sustainable agricultural land use development» на сторінці ГО: 
https://www.linkedin.com/company/centerofeuropeanenterprises
Запитання про проект надсилайте на e-mail: efosdalgo@gmail.com

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та Національних Еразмус+  Агентств та
українських ЗВО, використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.erasmusplus.org.ua/
https://www.linkedin.com/company/centerofeuropeanenterprises
mailto:efosdalgo@gmail.com
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