
КОНКУРСИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ERASMUS+ 

Еразмус+ - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., 

що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, 

підготовки, молоді і спорту. 

Компоненти програми: 

Вища освіта 

Всі напрями відкриті для України. 

Головні цілі: 

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та 

сприяння конкурентоздатності європейської економіки 

 Покращення якості викладання та навчання 

 Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах 

програми та розвиток потенціалу країн-партнерів 

 Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+ 

 Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у 

стратегічних країнах-партнерах 

 

КА1: Мобільність студентів у вищій освіті 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, 

можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на 

мобільність для студентів. 

Організація проектів Академічної мобільності та Спільних 

магістерських програм вищими навчальними закладами: 

2016_Credit & Degree MobilityProjects Guide for HEIs under Erasmus+ 

(19.11.15) 

Цілі: 
 Надати більше кращих можливостей для розвитку  навичок і 

компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону 

Основні види діяльності за напрямом: 

 Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: 

мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох 

напрямах (НОВЕ) 

 Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, 

пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, 

що приваблюють найкращих студентів з усього світу 

 Студенти для отримання стипендій подають заявки на участь в 

конкурсах безпосередньо до вищих навчальних закладів (кредитна 

мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи партнерств (ступенева 

мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. 

Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу. 

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=28:e-credit-mobilityprojects-for-heis
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=28:e-credit-mobilityprojects-for-heis


 Презентація для бажаючих отримати стипендії для навчання, 

освіти за спільними магістерськими програмами, стажування, молодіжних 

обмінів і професійного розвитку: 

Стипендії / Scholarships for Students and Staff under Erasmus+ 

(InfoDay_20.11.15) 

 

КА1: Мобільність працівників у вищій освіті 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, 

можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на 

мобільність для викладачів і адміністративного персоналу. 

Презентація, як університету взяти участь в організації проекту на 

мобільність та запровадження спільної магістерської програми: 

Організація проектів Академічної мобільності та Спільних 

магістерських програм вищими навчальними закладами: 
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Цілі: 
 Надати більше кращих можливостей для підвищення якості 

викладання та навчання 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Викладання (викладацьке відрядження): розроблення 

інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в 

обох напрямах (НОВЕ) 

 Професійний розвиток: удосконалення навичок і 

компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, 

відкритий для країн-партнерів в обох напрямах(НОВЕ) 

 Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення 

актуальності навчальних програм 

Викладачі для отримання стипендій на викладання, підвищення 

кваліфікації чи стажування подають заявки на участь в конкурсах 

безпосередньо до свого вищого навчального закладу (кредитна мобільність) 

на основі міжінституційних угод, або/чи до партнерств (ступенева 

мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. 

Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу. 

Презентація для викладачів і адміністративного персоналу, які бажають 

отримати стипендії для стжування, викладання, підвищення кваліфікації і 

професійного розвитку: 

Стипендії / Scholarships for Students and Staff under Erasmus+ 

(InfoDay_20.11.15) 

 

КА2: Співпраця задля інновацій 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Стратегічні партнерства 

Цілі: 

http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=29:erasmusmundusscholarships-for-2015
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=29:erasmusmundusscholarships-for-2015
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=28:e-credit-mobilityprojects-for-heis
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=28:e-credit-mobilityprojects-for-heis
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=29:erasmusmundusscholarships-for-2015
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=29:erasmusmundusscholarships-for-2015


 Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами 

(підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, 

місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі 

освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння 

якості та інноваціям у вищій освіті 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Розроблення, тестування, запровадження нових спільних 

навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм 

навчання 

 Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою 

вивчення прикладів з реального життя 

 Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного 

(колективного) та персоналізованого навчання 

 Інтеграція різноманітних форм і методів навчання 

(дистанційного, заочного, модульного) 

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера 

тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі 

в такому партнерстві 

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-

innovation-and-exchange-good-practices_en 

 

КА2: Співпраця задля інновацій 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Альянси знань 

Цілі: 
 Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і 

підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення 

знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, 

що відповідають потребам бізнесу 

 Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників 

компаній підприємницького способу мислення 

 Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових 

знань за участю ВНЗ і підприємств 

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера 

тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі 

в такому альянсі 

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-

innovation-and-exchange-good-practices_en 

 

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS) 

Основні види діяльності за напрямом: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en


Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських 

держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами 

Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського 

регіону (близько 150 країн-партнерів): 

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія 

викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, 

забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу 

 Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю 

органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із 

запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі 

вищої освіти…) 

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до 

ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не 

мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що 

й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців). 

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати 

проекти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним 

партнером проектів. 

Деталі: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-

spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html 

 

КА3: Підтримка реформ 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Цілі: 
 Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики 

задля досягнення кращого системного впливу 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з 

модернізації вищої освіти, Болонський процес 

 Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, ...) 

 Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний 

центр офіційного визнання свідоцтв про освіту) 

 Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах 

та країнах-кандидатах 

 Міжнародний діалог щодо освітньої політики 

 Всесвітня асоціація випускників 

 Міжнародна привабливість і пропагування 

В рамках цього напряму в Україні запроваджується проект: 

Національна команда експертів з модернізації вищої освіти 

(HERE):http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-

reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html 

 

Напрям Жан Моне 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Ціль напряму Жан Моне в рамках Еразмус+: 

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html


активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості 

євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження 

євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об'єднаної Європи. 

Основні види діяльності за напрямом: 

 Викладання й дослідження ("Кафедри", "Модулі", "Центри 

досконалості"); 

 Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та 

академічні обміни ("Мережі" та "Проекти"); 

 Підтримка діяльності організацій або асоціацій; 

 Надання операційних грантів окремим закладам. 

Напрям діяльності: викладання та дослідження 

Підтримка надається на: 

 Модулі – розроблення та викладання курсів, навчальних програм, 

присвячених ЄС та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин, 

із подальшим включенням до навчальних планів і програм; 

 Кафедри – викладацькі ставки обсягом не менше 90 годин для 

викладачів, науковців, що спеціалізуються на європейських студіях, 

розроблення нових та оновлення існуючих курсів євроінтеграційної 

тематики, наукові розвідки, керівництво дослідницькими проектами з 

євроінтеграційної тематики; 

 Центри досконалості – заснування та підтримка діяльності 

ресурсних центрів, утворених на базі університетів, із залученням асоціацій, 

мереж, фахових спільнот, з метою заохочення їх до проведення 

міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції та 

розповсюдження результатів їх діяльності через медіа-ресурси та 

комунікативно-інформаційні заходи. 

Напрям діяльності: дебати та обміни 

Підтримка надається на: 

 Мережі – сприяння співробітництву міжнаціональних 

дослідницьких колективів (участь мінімум 5 різних країн), стимулювання 

академічної полеміки та міждисциплінарних досліджень, поширення 

результатів. 

 Проекти – активізація євроінтеграційного дискурсу через 

конференції, семінари, круглі столи, літні школи, опрацьовування новітніх 

підходів і методологій дослідження, створення платформ для обміну знань з 

метою поширення кращих практик і досвіду; творення нового змісту. 

Напрям діяльності: підтримка асоціацій 

Підтримка надається: 

 Асоціаціям: задля організації та здійснення їх статутної 

діяльності, якщо вона пов'язана із євроінтеграційними студіями, поширенням 

інформації про Європейський Союз, сприянням активному громадянству. 

Національний Еразмус+ Офіс в Україні відповідає за напрями 

Erasmus+ у сфері вищої освіти і Жан Моне: www.erasmusplus.org.ua 

2016_Jean Monnet Actions under Erasmus+ (19.11.15) 

 

http://www.erasmusplus.org.ua/
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=4:erasmus-jean-monnet


Кінцевий термін прийому проектних заявок: визначений окремо для 

кожного конкурсу 

Офіційний ресурс програми: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm 

 

Обов’язковою умовою для участі у проектах програми ЄС Еразмус+  є 

наявність PIC-коду.  

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

зареєстрований на сайті програми – PIC: 933514712 
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