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ЄС ПІДТРИМУЄ 
РОЗВИТОК ОСВІТИ 
ТА НАУКИ В УКРАЇНІ



НАЙБІЛЬША ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ 
ОСВІТИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Erasmus+

2014–2020 роки 14,7 млрд євро

Що фінансує Erasmus+?

Повна 
загальна 
середня 
освіта

eTwinning Plus
Розвиток компетентностей учнів та вчителів, обмін 
знаннями, практиками, досвідом серед учнів 
і вчителів, створення міжнародних онлайн-проектів

Стратегічні партнерства у сфері шкільної освіти
Створення мереж з метою підвищення здатності 
співпрацювати на міжнародному рівні задля розвитку, 
впровадження інновацій та успішних практик

Стратегічні партнерства 
у сфері професійно-технічної освіти
Розвиток партнерських відносин, що сприяють 
створенню інновацій та впровадженню стратегій 
інтернаціоналізації закладів професійно-технічної 
освіти для підтримки мобільності працівників, учителів 
та учнів і визнання результатів навчання

Професійно-
технічна 
освіта

Мобільність для студентів, викладачів 
і працівників закладів вищої освіти
Обміни з університетами ЄС для студентів, викладачів 
і працівників задля їхнього навчання, практики, 
викладання, підвищення кваліфікації, стажування

Вища 
освіта

Можливості в сфері освіти



Спільні магістерські програми Erasmus Mundus

• Навчання та викладання за магістерськими 
програмами в ЄС та світі

• Розробка та впровадження унікальних магістерських 
програм спільно з країнами ЄС та всього світу

Розвиток потенціалу вищої освіти

Розробка та впровадження проектів міжнародної 
співпраці на основі багатосторонніх партнерств 
закладів вищої освіти (ЗВО), включаючи неакадемічних 
партнерів, заради зміцнення зв'язків між ЗВО та 
суспільством і бізнесом, посилення системного впливу 
на розвиток суспільства. Це проекти співпраці партнерів 
на основі обміну досвідом і кращими практиками різних 
країн світу з метою підтримки реформ задля підвищення 
якості вищої освіти, зближення і зрозумілості систем 
вищої освіти у всьому світі

Альянси знань у сфері вищої освіти

Створення альянсів, що спрямовані на зміцнення 
інноваційного потенціалу Європи та на заохочення 
інноваційної діяльності у сфері вищої освіти, бізнесу та 
більш широкого соціально-економічного середовища, 
які налаштовані досягти одну або декілька цілей

Стратегічні партнерства у сфері вищої освіти

Створення партнерств, що спрямовані на підтримку 
розвитку, передачу та/або впровадження інноваційних 
практик, а також реалізацію спільних ініціатив щодо 
розвитку співробітництва, колегіального навчання 
та обміну досвідом на європейському рівні

Команда експертів з реформування вищої освіти

Експертна підтримка впровадження реформ у вищій 
освіті задля досягнення системного та інституційного 
розвитку

«Жан Моне» 

Упровадження проектів з викладання, досліджень, 
обміну знаннями та підтримки асоціацій з метою 
активізації євроінтеграційного дискурсу та поширення 
ідеї Об'єднаної Європи

Вища 
освіта



Стратегічні партнерства у сфері освіти дорослих
Створення партнерств з розширення можливостей 
для якісного навчання дорослих з метою розвитку 
ключових компетентностей шляхом упровадження 
неформального та інформального навчання

Мобільність молоді та молодіжних працівників
Заходи (тренінги, семінари, конференції тощо) з метою: підвищити 
рівень ключових компетентностей молоді та молодіжних працівників; 
покращити професійний розвиток працівників молодіжних 
організацій; залучити до демократичного життя в Європі, до ринку 
праці, активного громадянства, міжкультурного діалогу

Розвиток потенціалу молоді
Упровадження проектів з метою стажування у сфері громадянського 
суспільства для молоді та партнерство для підприємництва

Стратегічні партнерства у сфері молоді
Упровадження інноваційних практик і реалізація спільних ініціатив 
із розвитку співробітництва, навчання та обміну досвідом на 
європейському рівні

Проекти молодіжних діалогів
Зустрічі між молодими людьми та стейкхолдерами у молодіжній 
сфері (представниками влади тощо) з метою сприяння активному 
залученню молоді до демократичного життя в Європі, до ринку праці, 
активного громадянства, міжкультурного діалогу

Волонтерcтво
З 2018 року цей напрям став окремою Програмою ЄС European 
Solidary Corps

Спільні партнерства
Упровадження проектів у сфері масового спорту з метою розвитку 
та зміцнення мереж, обміну провідним досвідом, реагування на ідеї 
та методи у різних сферах, що мають відношення до спорту і фізичної 
культури

Освіта 
дорослих

Можливості для молоді

Можливості у сфері спорту



• Студенти, учні

• Випускники

• Викладачі, учителі 
та працівники 
закладів середньої, 
професійно-
технічної та вищої 
освіти, наукових 
установ

• Заклади середньої, 
професійно-технічної 
та вищої освіти

• Наукові установи

• Державні та місцеві 
органи влади

• Громадські організації 
у сфері освіти 
та молоді

• Бізнес

Освіта

• Викладачі, учителі

• Студенти, учні 

• Заклади професійно-
технічної та вищої 
освіти

Професійна 
підготовка

• Молодь (13–30 років)

• Молодіжні 
працівники (без 
вікових обмежень)

• Державні та місцеві 
органи влади

• Громадські організації 
у сфері молоді 

Молодь

• Представники 
спортивних 
федерацій, 
державних та 
місцевих органів 
влади, громадські 
організації у сфері 
спорту і фізичної 
культури

• Громада

• Спортивні федерації 
та асоціації

• Державні та місцеві 
органи влади

• Громадські організації 
у сфері спорту

Спорт

Для кого?



Результати програми за 2014–2018

Академічна мобільність для студентів, викладачів і 
працівників закладів вищої освіти (ЗВО) 

Спільні магістерські програми Erasmus Mundus 
для всіх українців будь-якого віку зі ступенем бакалавра

Інновації та обмін успішними практиками у сфері вищої освіти  

Програма «Жан Моне» з освіти та досліджень 
з європейської інтеграції 

915 180 34 
млн євро

1,7 
млн євро

проектів 
мобільності 

українськими 
та європейськими 
ЗВО

між з обсягом 
грантової 
підтримки у 

з обсягом 
грантової 
підтримки у 

за участі

українських студентів, викладачів та 
співробітників ЗВО отримали гранти 
на навчання, стажування, викладання 
і підвищення кваліфікації в ЄС та інших 
країнах-учасницях програми

українець отримав ступінь 
магістра в університетах ЄС

проектів з розвитку вищої 
освіти, модернізації освітніх 
програм і навчальних 
планів ЗВО, реформування 
університетського 
врядування тощо

проектів закладів 
вищої освіти

наукової 
установи

громадських 
організацій

українські інституції реалізують 
ці проекти: університети, державні 
та місцеві органи влади, громадські 
організації, асоціації, наукові установи 
та центри, державні та приватні 
підприємства 

стратегічні партнерства у сфері вищої 
освіти за різними напрямами

загальний 
обсяг грантів 

студентів і викладачів 
з країн ЄС приїхали 
до українських ЗВО

українців отримали ступінь 
доктора філософії (PhD)

7259

191

162

4 1 млн євро 

30

55 34 1 8

2992 

14

20 млн євро

ВИЩА ОСВІТА 

обсяг грантової 
підтримки



Як долучитись?

Національний Erasmus+ 
офіс в Україні:

м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 
8-й поверх

Erasmus+ Youth. 
Інформаційний центр в Україні:

м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, 22

HERE team: Команда експертів з реформування вищої освіти
15 експертів з реформування вищої освіти — представники національних органів влади, ЗВО, 
наукових установ і студентства

Ухвалені закони 
України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», 
розроблені за участю 
експертів

Створені методичні 
рекомендації з 
розроблення 
стандартів вищої 
освіти

Екпертиза понад 
100 проектів 
стандартів вищої 
освіти

Переклад 
документів 
Болонського 
процесу

українських молодих людей і працівників молодіжних 
громадських організацій та органів влади взяли участь 
у спільних українсько-європейських 

проектів з розвитку 
потенціалу молоді
на загальну суму

проектів 
стратегічного 
партнерства у сфері 
молоді з обміну 
досвідом та реалізації 
ініціатив 

волонтерських 
проектах

проектах 
з молодіжної 
мобільності

проектів молодіжних 
діалогів між молоддю 
та європейськими 
політиками з питань 
сталого розвитку 

стратегічні партнерства 
для освіти дорослих

партнерства спортивних 
організацій України та країн ЄС 

за участі

та

громадських 
організацій

9000

47

4,7 млн євро

5

136 10

36

4

2

4
ОСВІТА ДОРОСЛИХ

МОЛОДЬ

СПОРТ

erasmusplus.org.ua 

NEOinUkraine

+38 044 286 66 68
+38 044 332 26 45

EPlus.Ukraine

+38 050 878 92 27



Вчителів

Розвиток компетентностей 
учнів та вчителів

Створення міжнародних 
онлайн-проектів

Обмін знаннями, практиками, 
досвідом серед учнів і вчителів

Навчання вчителів 
онлайн 

Застосування 
найефективніших методик 
викладання: ігри, творчість, 
командна робота 

БЕЗКОШТОВНА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ СПІЛЬНИХ 
ПРОЕКТІВ ВЧИТЕЛІВ І УЧНІВ ЄС ТА ІНШИХ КРАЇН 

eTwinning Plus

Спілкування вчителів з колегами, 
а учнів із однолітками з різних 
країн

Для кого?

Що дає?

Учнів Адміністрацій 
шкіл

Батьків



Що необхідно для участі?

Які кроки треба зробити?

Як зареєструватись вчителям та школам 

Результати програми за 2014–2019

Комп'ютерний клас 
та інтернет

Зареєструйтесь на сайті 
etwinning.net

Отримайте підтвердження 
і наступні рекомендації 
на електронну пошту 

При виникненні питань 
зверніться у службу підтримки 
helpdesk@etwinning.com.ua

для українських учнів з різних 
предметів — іноземних мов, 
екології, історії

etwinning.com.ua etwinningukraine Координатор в Україні 
+38 067 823 0125

Вчителі, що будуть 
координувати проекти

Крок 1 Крок 2

Крок 3

940 1900 3540 
шкіл вчителів реалізованих навчальних проектів

взяли участь у програмі 
станом на березень 2019



ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ФІНАНСУВАННЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ

Horizon 2020

2014–2020 роки

Програма відкрита для всіх науково-дослідних, освітніх організацій 
та бізнесу з усього світу

80 млрд євро

Що фінансує Horizon 2020?

Передова 
наука

Індустріальне 
лідерство

Соціальні 
виклики

Фундаментальні наукові дослідження

Міжнародний та міжгалузевий обмін науковими 
кадрами, розвиток кар’єри

Розвиток наукової інфраструктури та просування 
проривних технологій

Наукові розробки у сферах: 

 - Охорона здоров’я, демографія і добробут

 - Безпека продуктів харчування, сільське 
господарство, екосистема та біоекономіка

 - Безпечна, чиста та ефективна енергетика, зміна 
клімату, раціональне використання ресурсів

 - Ресурсозберігаючий, комп’ютеризований, 
екологічно сприятливий транспорт

 - Безпека

 - Дослідження в гуманітарних сферах

Промислове лідерство, нові технології та інновації 
в інформаційно-комунікаційних технологіях, 
нанотехнологіях та технологіях, що пов’язані 
з космосом

Програма підтримки малого та середнього бізнесу



Звернутись до національних контактних пунктів програми 
у своєму регіоні

Для кого?

Як долучитись?

Дослідників Державних 
і приватних 
науково-
дослідних 
установ 

Закладів 
вищої 
освіти 

Великого 
бізнесу 

Малого та 
середнього 
бізнесу, 
стартапів

Національний координатор:
Міністерство освіти і науки, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 16

www.h2020.com.ua

www.ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020  

+38 044 287 82 33



Результати участі України за 2014–2018 роки
Дані станом на 12 квітня 2019 року. Джерело: bit.ly/2IXrc24

184110 21,69
відібрані 
проекти

організацій
реалізують

з загальним 
обсягом 
фінансування млн.євро

Хто отримує 
фінансування?

Які проекти?

Приватні 
компанії

Заклади 
вищої 
освіти

Науково-
дослідні 
установи

Підвищення кваліфікації вчених 
та програми обмінів серед дослідників 
країн ЄС та світу

Проект EaP PLUS Проект Східного партнерства 
EaPConnect

20 різних напрямків 
наукових досліджень, 
розробок та інновацій

Державні 
органи 

Інші

51%
20%

22%
4%

3%

⅓
⅔

Проект EaP PLUS 2016-
2019 має на меті сприяти 
науково-дослідницькій та 
інноваційній співпраці між 
країнами ЄС та країнами 
Східного партнерства (EaP) та 
ефективно використовувати 
можливості такої співпраці

Результат України

 - Два українські кластери 
отримали 20 000 євро у 
сфері екоенергетики та 
промислової автоматизації

 - Тренінги 

 - Гранти для участі 
у наукових та партнерських 
заходах

Програма 2015–2020, яка підтримує 
міжнародні спільні дослідження, 
обмін даними, швидкісний надійний 
Інтернет та інше. Кінцевий результат 
— розширення світових наукових 
знань, досягнення і прориви у сфері 
освіти та досліджень

Результат України

 - Один український дослідник 
отримав нагороду Enlighten Your 
Research для Центру оцифрування 
Національного технічного 
університету України у 2017 році

 - Розроблено та доступно для 
України кілька ІТ-інструментів для 
підключення досліджень країн 
Східного партнерства та країн ЄС


