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                Цінність людини повинна визначатися 

                  тим, що вона дає, а не тим, чого вона 

                 здатна добитися. Намагайтеся стати 

                  не успішною, а цінною людиною 

Альберт Ейнштейн 

 
Із вступом України до Європейського Союзу 

відкрилася нова сторінка мобільності української 

молоді у європейському контексті. Спільно з Україною 

ЄС має на меті створювати можливості для молодих 

людей щодо навчання, роботи, повноцінної участі в 

житті суспільства, а також реалізації їхнього 

потенціалу. Уряд України зацікавлений, щоб 

українська молодь отримувала нові можливості, якісну 

інформацію, поширювала контакти та створювала нові 

програми взаємодії з молоддю різних європейських 

країн. Розвиток європейської молодіжної політики 

забезпечує структурований діалог між молоддю та 

урядовими структурами. 

Якісна освіта – це запорука розвитку країни у 

всіх сферах. Європейський Союз пропонує численні 

можливості мобільності всім, хто зацікавлений у 

професійному розвитку, хоче здобути нові знання та 

навички, а головне – міжнародний досвід. 

Для прикладу, Україна може брати участь у 

Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій 

Horizon–2020. Ця програма спрямована на підтримку 

наукових та інноваційних розробок в сфері 

промисловості та підриємництва. Один з її 

компонентів  –  «Дії Марії Склодовської-Кюрі»  – 

 передбачає мобільність науковців до країн-членів ЄС 
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або асоційованих країн (заохочуються відрядження і за 

межами Європи). Україна є асоційованим членом 

програми ЄС Horizon–2020, тож українці користуються 

всіма її перевагами. 

В цій програмі можуть взяти участь всі 

зацікавлені, хто має ступінь доктора філософії, або 

хоче його отримати, а також організації, які 

займаються науковою діяльністю (академічні 

установи, громадські організації, міжнародні 

дослідницькі інститути тощо).  

eTwinning – навчальна програма Європейської 

Комісії, започаткована в 2005 р. з метою розвитку 

співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, 

зареєстровані в мережі eTwinning, отримують 

можливість реалізації спільних проектів з іншими 

європейськими школами. Ключовою складовою 

навчання є використання інформаційно-

комунікаційних технологій. Проект eTwinning 

розширює сферу освітніх можливостей для учнів та 

вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь 

відкритості до Європи. 

EU4Skills: Кращі навички для сучасної 

України – програма підтримки реформи професійно-

технічної освіти в Україні Європейською Комісією та     

країнами-членами: Німеччиною, Фінляндією, 

Польщею та Естонією. Метою програми є модернізація 

інфраструктури, закупівля нового обладнання, 

створення Центрів професійної досконалості, 

підвищення кваліфікації майстрів та викладачів, 

розробка нових навчальних програм та стандартів для 

учнів. Як свідчить досвід ЄС, професійно-технічна 
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освіта – це можливість для молодих людей повністю 

реалізувати власний потенціал. Це також важливо для 

розвитку України. Кваліфікована праця – передумова 

для економічного зростання та інновацій. EU4Skills 

триватиме впродовж 2019–2023 років. 

Найвідоміша програма, яка пропонує можливості 

мобільності для українців  –  Erasmus+. Це програма 

від Європейського Союзу, яка розвинена в багатьох 

аспектах і є проєктом міжнародного обміну 

студентами, молодими викладачами, аспірантами та 

науковими співробітниками. Має багаторічний досвід 

та допомагає готувати молоді кадри в освітній сфері, а 

також активно працює в напрямку молоді та спорту. 

Програма містить декілька структурних компонентів. 

В рамках компоненту «Мобільність молоді» 

(КА1) розрізняють:  

- молодіжні обміни; 

- обміни для молодіжних працівників; 

- волонтерські проєкти. 

Молодіжні обміни  –  це короткострокові поїздки 

(5–21 день) до країн-членів Євросоюзу або             

країн-партнерів, протягом яких молодь поглиблює свої 

знання з тематики проєкту. Зазвичай, це суспільно 

актуальні теми: гендерна рівність, соціальна інклюзія, 

збереження навколишнього середовища, соціальне 

підприємництво, проблеми безпеки тощо. Всі витрати, 

зокрема, на проїзд, проживання та харчування 

покривають організатори. 

Хто може взяти участь? Це представники молоді 

13–30 років, щоправда, більше проєктів –  для осіб 18–25 

років. Вітаються учасники з регіонів, малих міст та 
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містечок, сільської місцевості, а також представники 

соціально вразливих верств населення. 

Як проходить відбір учасників? Громадська 

організація з України оголошує відкритий конкурс на 

участь в тому чи іншому тренінгу чи молодіжному 

обміні (зазвичай, шукають 5 учасників та одного тім-

лідера). Інформацію можна знайти на сторінці 

Національного офісу Erasmus+, на платформі 

Стипендії, гранти, можливості для молоді, на 

сторінках громадських організацій у Фейсбуці чи 

Телеграмі. 

Обміни для молодіжних працівників  – це заходи, 

які мають на меті покращити професійні навички 

працівників молодіжних центрів та організацій. Це і 

тренінги, і семінари, і навчальні візити, і стажування в 

молодіжних організаціях інших країн тривалістю від 

двох днів до двох місяців. У цьому виді мобільності 

відсутні будь-які вікові обмеження. Обміни для 

молодіжних працівників більш інтенсивні за 

наповненням програми. Крім того, на тренінгах 

зазвичай присутні фасилітатори, які скеровують 

процес навчання. 

Як проходить відбір учасників? Процедура 

подачі заявки на участь у проєкті така сама, як і в 

попередньому випадку  – громадські організації 

відбирають учасників на конкурсній основі.  

Обміни для молодіжних працівників  –  це 

можливість підвищити свій професійний рівень та 

поділитися своїм досвідом з представниками 

молодіжних організацій з інших країн-учасниць. 
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Волонтерство  – це довгострокові проєкти (від  

двох тижнів до одного року, залежно від програми. 

Нововведенням цієї програми є те, що наразі вона має 

дві складові: волонтерську (тобто учасник не отримує 

платні, але йому покривають усі витрати, зокрема, на 

проживання, транспорт, харчування тощо) та 

професійну (учасник працюватиме за трудовим 

договором та отримуватиме платню від працедавця, 

витрати покриватиме за рахунок цих грошей). Різні 

проєкти вимагають різний досвід та передбачають 

залучення волонтера, працівника чи стажера.  

Як проходить відбір учасників? Цим процесом в 

Україні займаються організації, які мають відповідну 

акредитацію. Всі можливості вони також публікують 

на своїх інформаційних ресурсах, де можна знайти і 

враження волонтерів від програми. 

House of Europe («Дім Європи») – програма, 

подібна до Erasmus+, фінансується Європейським 

Союзом і створена з метою підтримки професійного та 

творчого обміну між українцями та їхніми колегами в 

країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та 

креативному секторі, освіті, медицині, соціальному 

підприємництві, медіа та роботі з молоддю.  

House of Europe фінансує більш як 20 програм – 

стажування, навчальні подорожі, нетворкінг, 

резиденції та інші форми професійного обміну. 

Програма підтримує творчу кооперацію та співпрацю 

між українцями та їхніми колегами з ЄС у галузі 

культури та креативної індустрії. Також організовує 

молодіжні табори та студентський обмін між 
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університетами в межах України. Програмою в Україні 

керує Goethe-Institut. 

Європейський корпус солідарності (European 

Solidarity Corps) – програма фінансування 

Європейського Союзу. Проекти за цією програмою 

тривають від двох до дванадцяти місяців і відкриті для 

осіб віком від 18 до 30 років. Волонтерська робота в 

рамках ESC – це і відновлення набережних з метою 

підвищення уваги до проблем навколишнього 

середовища, і соціальна підтримка осіб в пошуку 

притулку та безліч інших способів зробити внесок у 

розвиток та відбудову локальних спільнот в Європі. 

Допомагаючи вирішувати різні соціальні проблеми у 

країнах-членах ЄС (і не тільки), учасники не лише 

отримують досвід проживання у міжнародному 

колективі, але й покращують свої гнучкі навички (soft 

skills). 

Інша потужна програма, яка представлена в 

декількох країнах – це волонтерство від німецької 

організації Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – ASF 

(Служба примирення дій за мир). Організація ASF 

працює над просуванням миру і солідарності у світі, 

займається боротьбою з проявами расизму, історичною 

та політичною освітою. Програма забезпечує 

волонтерів всім необхідним та має декілька 

тематичних напрямів. Типовий вік волонтерів – 18–27 

років, але ASF запрошує і старших від цього віку 

приєднуватись до програми. 

FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) – волонтерська 

служба в соціальній сфері. Сферами застосування 

можуть бути: лікарні, будинки для людей похилого 
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віку, збереження пам’ятників, меморіалів, спортивні 

клуби, театри, музеї, тощо. 

Програма FSJ пропонується в Німеччині для 

молодих людей, які вже закінчили денну 

загальнообов’язкову освіту та ще не досягли 27 років. 

Au-Pair – міжнародна культурно-освітня 

програма, мета якої – ознайомлення молоді, учасників 

програми, із культурою європейських країн і 

вдосконалення їхніх знань іноземної мови. 

Au-Pair – це єдина у своєму роді програма, яка 

дозволяє протягом 12–24 місяців перебувати за 

кордоном на повному забезпеченні приймаючої сім’ї, 

повністю легально і безпечно.  

Цей напрямок обміну не обов’язково для 

студентів. Більше підходить для вільних молодих 

людей, які хочуть пожити деякий час в іншій державі, 

при цьому не витрачатися та мати перспективи на 

майбутнє. За умовами, кандидат проживає в сім’ї, яка 

щомісяця виплачує якісь кошти на власні потреби, в 

обмін, цей громадянин доглядає за дітьми і виконує 

нескладну роботу. На перспективу, по закінченню 

договору, якщо участь відбувалася на території 

Європи, ця людина може вступити на бюджетне 

відділення в європейський вищий навчальний заклад. 

Якщо ж ви не готові віддавати волонтерству рік 

свого життя – спробуйте волонтерські табори 

(кемпи). Це короткотермінові проєкти, у яких, як 

правило, немає вікових обмежень, але є розмаїття тем: 

підготовка фестивалів, робота з дітьми та літніми 

людьми, реставраційні чи археологічні роботи, тощо. 

Кемповий сезон  – літо, але можливості є в будь-яку 
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пору року. Волонтеру надається медичне страхування, 

просте житло та їжа на час кемпу, але волонтер має 

сплатити невеликий внесок та профінансувати свою 

подорож до місця кемпу і назад. 

Безсумнівно, участь в таких проєктах – це 

колосальний досвід, який можна поєднати з багатьма 

цікавими та корисними речами. Варто відзначити 

наступні переваги, в залежності від обраної програми: 

– безцінний досвід, нові методи викладання, цікаві 

методики та прийоми; 

– шанс дослідити нову державу та ознайомитися з 

архітектурою та мистецтвом; 

– можливість поліпшити мовні навички; 

– знайомства з новими цікавими людьми; 

– можливість добре заробити та отримати досвід 

роботи у високоцивілізованому суспільстві; 

– можливість отримати шанс, налагодити контакти для 

майбутнього постійного працевлаштування. 
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© 2015. – Режим доступу: https://unistudy.org.ua/six-

https://unistudy.org.ua/belgi-ywo-opp/
https://www.asf-ev.de/english/volunteer-service/requirements/
https://www.asf-ev.de/english/volunteer-service/requirements/
https://unistudy.org.ua/lt-library/
https://unistudy.org.ua/six-volo-pro/
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volo-pro/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 

11.05.2020. – Дата звернення: 11.05.2020. 

Волонтерські проєкти в Угорщині: творча сфера 

[Електронний ресурс] // Unistudy.org.ua – international 

education – Міжнародні освітні програми та навчання 

за кордоном : блог. – Електрон. дані. – Україна, 

© 2015. – Режим доступу: https://unistudy.org.ua/ugor-

volont/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 7.05.2020. – 

Дата звернення: 11.05.2020. 

Ганна Новосад: «До 2023 року програма 

EU4Skills змінить умови та зміст профосвіти» 

[Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки 

України : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/ganna-novosad-do-

2023-roku-programa-eu4skills-zminit-umovi-ta-zmist-

profosviti. – Назва з екрана. – Дата публікації: 

5.12.2019. – Дата звернення: 11.05.2020. 

Дві волонтерські можливості у Франції 

[Електронний ресурс] // Unistudy.org.ua – international 

education – Міжнародні освітні програми та навчання 

за кордоном : блог. – Електрон. дані. – Україна, 

© 2015. – Режим доступу: https://unistudy.org.ua/france-

oui/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 7.05.2020. – 

Дата звернення: 11.05.2020. 

Дімер К. Керівник House of Europe: «Завдяки 

програмі українці відкриватимуть для себе Європу, а 

європейці – Україну [Електронний ресурс] / К. Дімер // 

Україна молода. – 2019. – 13 листоп. (№ 127). – 

Електрон. дані. – Режим доступу: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3531/188/140095/. 

– Назва з екрана. – Дата звернення: 11.05.2020. 

https://unistudy.org.ua/six-volo-pro/
https://unistudy.org.ua/ugor-volont/
https://unistudy.org.ua/ugor-volont/
https://mon.gov.ua/ua/news/ganna-novosad-do-2023-roku-programa-eu4skills-zminit-umovi-ta-zmist-profosviti
https://mon.gov.ua/ua/news/ganna-novosad-do-2023-roku-programa-eu4skills-zminit-umovi-ta-zmist-profosviti
https://mon.gov.ua/ua/news/ganna-novosad-do-2023-roku-programa-eu4skills-zminit-umovi-ta-zmist-profosviti
https://unistudy.org.ua/france-oui/
https://unistudy.org.ua/france-oui/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3531/188/140095/
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Добровільний соціальний рік – FSJ [Електронний 

ресурс] // Initative Engagementforderung. – Електрон. 

дані. – Німеччина, ©2020. – Режим доступу: 

https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-

soziales-jahr/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

11.05.2020. 

Про німецьку волонтерську програму FSJ. 

Еразмус+ – Програма Європейського Союзу у 

сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту 

(2014-2020 рр.) : [Електронний ресурс] : інформ. сесія 

щодо реалізації Програми ЄС Еразмус+ у контексті 

реформування вищої освіти в Україні : презентація. – 

Електрон. дані. – Режим доступу: 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2019/ErasmusPl_

22Nov_2019_SemUnivGrinchenko_ZhT.pdf. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 11.05.2020. 

Європейський календар навчання [Електронний 

ресурс] // SALTO-YOUTH : сайт. – Бонн, 2020. – 

Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.salto-

youth.net/tools/european-training-calendar/. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 11.05.2020. 

Європейський корпус солідарності [Електронний 

ресурс] // Європейський молодіжний портал. – 

Брюссель, 2020. – Електрон. дані. – Режим доступу:  

https://europa.eu/youth/solidarity_en. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 11.05.2020. 

Календар найпопулярніших стипендійних 

програм, стажувань та грантів на 2019–2020 рр. 

[Електронний ресурс] // Unistudy.org.ua – international 

education – Міжнародні освітні програми та навчання 

за кордоном : блог. – Електрон. дані. – Україна, 

https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/
https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/
https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2019/ErasmusPl_22Nov_2019_SemUnivGrinchenko_ZhT.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2019/ErasmusPl_22Nov_2019_SemUnivGrinchenko_ZhT.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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© 2015. – Режим доступу: 

https://learn.unistudy.org.ua/wp-

content/uploads/2019/06/calendar-2019-2020.pdf. – Назва 

з екрана. – Дата звернення: 11.05.2020. 

Навчайся в Європі! [Електронний ресурс] : 

Освітні програми, гранти та стипендії Європейського 

Союзу та держав-членів ЄС 2014–2020. – Київ : Август 

Трейд, 2015. – 92 с. – Електрон. дані. – Режим доступу:  

https://euroquiz.org.ua/data/blog_dwnl/education-in-

eu_uk_(1).pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

11.05.2020. 

Навчання в ЄС і подорожі між ЄС та Україною 

[Електронний ресурс] // Представництво 

Європейського Союзу в Україні : сайт. – Київ, 2020. – 

Електрон. дані. – Режим доступу: 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%B

D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0

%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-

%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%B

D%D0%BE%D1%8E_uk. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 11.05.2020. 

Навчання, обміни та волонтерство: які 

можливості освіти пропонує ЄС [Електронний ресурс] 

// PMGua : сайт. – Мукачево, ©2010–2020. – Електрон. 

дані. – Режим доступу: https://pmg.ua/life/89043-

navchannya-obminy-ta-volonterstvo-yaki-mozhlyvosti-

osvity-proponuye-yes. – Назва з екрана. – Дата 

публікації: 1.05.2020. – Дата звернення: 11.05.2020. 

https://learn.unistudy.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/calendar-2019-2020.pdf
https://learn.unistudy.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/calendar-2019-2020.pdf
https://euroquiz.org.ua/data/blog_dwnl/education-in-eu_uk_(1).pdf
https://euroquiz.org.ua/data/blog_dwnl/education-in-eu_uk_(1).pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10728/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_uk
https://pmg.ua/life/89043-navchannya-obminy-ta-volonterstvo-yaki-mozhlyvosti-osvity-proponuye-yes
https://pmg.ua/life/89043-navchannya-obminy-ta-volonterstvo-yaki-mozhlyvosti-osvity-proponuye-yes
https://pmg.ua/life/89043-navchannya-obminy-ta-volonterstvo-yaki-mozhlyvosti-osvity-proponuye-yes
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Поради щодо перших кроків та подальшого 

впровадження проєктів ЄС Еразмус+ KA2: CBHE 

(28.04.20) [Електронний ресурс] / ErasmusPlus Ukraine 

// YouTube. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=FiGr680HPjk. – Назва 

з екрана. – Дата публікації: 29.04.2020. – Дата 

звернення: 11.05.2020. 

Програма Au Pair [Електронний ресурс] // UAPA 

: блог. – Електрон. дані. – Мукачево, 2020. – Режим 

доступу: https://uapa.info/programa-au-pair/. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 11.05.2020. 

Програми ЄС для молоді 2020: для організацій 

[Електронний ресурс] : вебінар // Facebook. 

Інформаційний центр для молоді та європейського 

солідарного корпусу в рамках програми Erasmus + : 

сторінка. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: 

https://it-

it.facebook.com/EPlus.Ukraine/videos/3060875177256336

/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 26.12.2019. – 

Дата звернення: 11.05.2020. 

Програми обміну (Міжнародна кредитна 

мобільність) [Електронний ресурс] // National Erasmus+ 

Office in Ukraine. Національний Еразмус+ Офіс в 

Україні (НЕО В УКРАЇНІ) : сайт. – Електрон. дані. – 

Київ, ©2014–2018. – Режим доступу: 

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-

mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-

ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendii-

studentam.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

11.05.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=FiGr680HPjk
https://uapa.info/programa-au-pair/
https://it-it.facebook.com/EPlus.Ukraine/videos/3060875177256336/
https://it-it.facebook.com/EPlus.Ukraine/videos/3060875177256336/
https://it-it.facebook.com/EPlus.Ukraine/videos/3060875177256336/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendii-studentam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendii-studentam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendii-studentam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendii-studentam.html
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Реєстрація проєктів Програми Еразмус+: 

підготовка документів та необхідні процедури 

[Електронний ресурс] / ErasmusPlus Ukraine // 

YouTube. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2ckcKstYtg&feature

=emb_logo. – Назва з екрана. – Дата публікації: 

6.05.2020. – Дата звернення: 11.05.2020. 

Співробітництво у сфері освіти, програма ЄС 

«Еразмус +» [Електронний ресурс] // Представництво 

України при Європейському Союзі : портал. – 

Електрон. дані. – Режим доступу: https://ukraine-

eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-

spivrobitnictvo/klyuchovi-tendenciyi-politiki-yes-u-sferi-

osviti-ta-kulturi-programa-yes-erazmus. – Назва з екрана. 

– Дата публікації: 10.04.2020. – Дата звернення: 

11.05.2020. 

Що таке eTwinning Plus? [Електронний ресурс] // 

еTwinningPlus в Україні : сайт. – Електрон. дані. – 

Київ, ©2020. – Режим доступу: 

http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-

take-etwinning-plus/. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 11.05.2020. 

Що таке Horizon 2020? [Електронний ресурс] // 

European Comission : сайт. – Електрон. дані. – Режим 

доступу: 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-

horizon-2020. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

11.05.2020. 

Як стати волонтером в іншій країні? 

[Електронний ресурс] // Рубрика. – Електрон. дані. – 

Київ, © 2018. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2ckcKstYtg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G2ckcKstYtg&feature=emb_logo
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klyuchovi-tendenciyi-politiki-yes-u-sferi-osviti-ta-kulturi-programa-yes-erazmus
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klyuchovi-tendenciyi-politiki-yes-u-sferi-osviti-ta-kulturi-programa-yes-erazmus
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klyuchovi-tendenciyi-politiki-yes-u-sferi-osviti-ta-kulturi-programa-yes-erazmus
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klyuchovi-tendenciyi-politiki-yes-u-sferi-osviti-ta-kulturi-programa-yes-erazmus
http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-take-etwinning-plus/
http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-take-etwinning-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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https://rubryka.com/article/how-to-volunteer-abroad/. – 

Назва з екрана. – Дата публікації: 17.02.2020. – Дата 

звернення: 11.05.2020. 

Au Pair: спочатку контакти, потім – контракти 

[Електронний ресурс] // STUDWAY : сайт. – Україна, 

2013. – Електрон. дані. – Режим доступу: 

https://studway.com.ua/au-pair/. – Назва з екрана. – Дата 

публікації: 13.02.2020. – Дата звернення: 11.05.2020. 

Erasmus+ [Електронний ресурс] : сайт. – 

Електрон. дані. – Київ, ©2014–2018. – Режим доступу: 

https://erasmusplus.org.ua/. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 11.05.2020. 

Erasmus+. Керівництво до Програми (Programme 

Guide) [Електронний ресурс] // Erasmus+ : сайт. – 

Електрон. дані. – Київ, ©2014–2018. – Режим доступу: 

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/docume

ntation/ErasmusProgrammeGuide_2020-

UA%20final_corrected.pdf. – Назва з екрана. – Дата 
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