
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+: 
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН 

 

 

ЕРАЗМУС+ – це Програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., 

що підтримує мобільність, проекти співпраці, партнерства і заходи у сфері 
освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами 

світу, Україна є однією з країн-партнерів Програми Erasmus+. Країнами-
членами Програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Норвегія, 

Ліхтенштейн, Туреччина та Македонія. Бюджет програми на 2014–2020 рр. 
складає 14,7 млрд євро. Архітектура Програми у сфері вищої освіти 

складається з таких ключових напрямів: КА1:  Академічна мобільність; 
КА2: Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими 

практиками; КА3: Підтримка реформ та Жан Моне. 

Можливості в рамках напряму КА1: Академічна мобільність відкриті для 

студентів, випускників, викладачів та співробітників університетів.  

Програма мобільності може бути короткостроковою (Міжнародна 
кредитна мобільність) та довгостроковою (навчання/викладання на 

Спільних магістерських програмах Erasmus Mundus Joint Master Degrees). 

МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ  

 
ЩО ЦЕ? 

Короткострокові програми обміну: на навчання (на період 3-12 міс.) та на 
практику (2-12 міс.) для українських (молодших) бакалаврів, магістрів, 

аспірантів, докторантів; на стажування/викладання/підвищення кваліфікації 
(на період від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів вищої 

освіти. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ? 

• Студенти (бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти) 
• Викладачі 

• Адміністративний персонал 
 

РОЗМІР СТИПЕНДІЙ: студенти програм обміну отримують грант (покриття 
витрат на проживання, проїзд, страхування, візу тощо) в розмірі 800-850-

900 EUR на місяць, викладачі під час програм 
стажування/викладання/підвищення кваліфікації отримують добові у розмірі 

близько 140-160-180 EUR (обсяг коштів залежить від країни перебування).  

 

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-

studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendii-

studentam.html   
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СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ERASMUS MUNDUS (EMJMDS) 
 

ЩО ЦЕ? 

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. Схема 
мобільності (індивідуальна навчальна траєкторія) визначається 

координаторами програми або пропонується студентом. 

Подання документів на обрану програму відбувається онлайн (з жовтня по 

лютий щорічно, максимум на 3 програми). Умови участі, дедлайни, 
аплікаційні форми та перелік документів розміщено на офіційних веб-сайтах 

спільних програм Erasmus Mundus, кожен з яких має координуючий 
університет і контактну особу, що надають консультації від імені всього 

партнерства. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ? 

• Студент / випускник (*) – для навчання 
• Викладач – викладання унікальних інноваційних курсів 
* Будь-яка особа, незалежно від віку і статусу, яка вже має щонайменше ступінь 
бакалавра або навчається на IV курсі, може самостійно взяти участь у конкурсах 

незалежно від українського закладу вищої освіти. 
** Зауважте, що для участі в конкурсах таких стипендій не обов'язково бути 
студентом! 

РОЗМІР СТИПЕНДІЙ: спільні магістерські програми Erasmus Mundus 
передбачають отримання стипендії повного забезпечення: навчання, 

трансфери, віза, страхування, кошти на перебування в розмірі 1000 EUR, 
тощо).  

Покрокова інструкція щодо участі: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-
navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-

pratsivnikiv/90-spilni-mahisterski-prohramy-erazmus.html   

Каталог спільних магістерських програм Erasmus Mundus (EMJMD): 

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

Інші можливості отримання стипендій: 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/educatio

n-in-eu_uk.pdf   

ЗАПРОШУЄМО підписатись на новини на сайті Національного Еразмус+ офісу в 

Україні (Проект ЄС) www.erasmusplus.org.ua та у мережі Фейсбук 
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   

Детальніше: 
Представництво Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ 
Національний Еразмус+ офіс в Україні www.erasmusplus.org.ua 

Facebook  https://www.facebook.com/NEOinUkraine/ 

ERASMUS+ Youth. Інформаційний центр в Україні https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/   
Ресурсний центр САЛЬТО-МОЛОДЬ https://www.salto-youth.net/rc/eeca/   
Асоціація студентів та випускників Еразмус+ http://www.esaa-eu.org/about , www.em-a.eu  
Асоціація випускників Еразмус+ в Україні  https://www.facebook.com/groups/865454073482475/ 
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