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National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded Project) 

Програма Європейського Союзу Еразмус+: мобільність, співпраця та підтримка реформ 
в сфері освіти, підготовки, молоді та спорту  

(2014 – 2020) 

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ  

ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ В УКРАЇНІ 

5-9 листопада 2018, м. Київ, Україна  

Програма заходів: 

 5.11.2018 – ГРАНТИ ДЛЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ (КА2): розвиток 
потенціалу вищої освіти, стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу у 
сфері молоді – конкурси 2019 року: 9.00-18.00. м. Київ, вул. Володимирська, 60.   

 6.11.2018 – СЕМІНАР ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ конкурсу 2018 р. проектів Еразмус+: 
Розвиток потенціалу вищої освіти щодо особливостей впровадження та управління 
коштами гранту: 9.00-18.00. м. Київ, вул. Володимирська, 60.   

 7.11.2018 – КЛАСТЕРНИЙ СЕМІНАР «Забезпечення якості освітніх програм у 
відповідності до Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та 
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»: 9.00-16.00. м. Київ, вул. 
Володимирська, 60.   

 8.11.2018 (паралельно) – ДЕНЬ ЖАН МОНЕ: 
практичні семінари: 9.00-18.00. м. Київ, вул. 
Тимошенка, 13Б. 

 Частина 1. Як успішно впроваджувати проект 
Жан Моне (для проектів-переможців) 

 Частина 2. Як подати заявку на конкурс Жан 
Моне 2019 р. (для потенційних партнерів) 

 8.11.2018 (паралельно) –
День мобільності для 
індивідуальної участі 
(студенти, персонал, молодь, 
молодіжні працівники): 
12.00-18.00.   м. Київ, вул. 
Тимошенка, 13Б.  

 

 9.11.2018 – День міжнародної мобільності для організацій: підготовка та 
впровадження: 9.00-18.00. м. Київ, вул. Тимошенка, 13Б. 

 
Організатори:  

Міністерство освіти і науки України,  
Представництво Європейського Союзу в Україні, 

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА),  
Національні Агентства Еразмус+, Національна Еразмус+ офіси, 

Представники українських та європейських університетів  
 

ДО ЗУСТРІЧІ НА ЗАХОДІ! 
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National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded Project) 

День 1. Понеділок, 5 листопада 2018 

ГРАНТИ ДЛЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ (КА2): розвиток потенціалу 
вищої освіти, стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу у 

сфері молоді: конкурси 2019 р.  

Цільові групи: заклади вищої освіти, працівники відповідальні за міжнародну співпрацю, координатори 
Еразмус+, інші організації: науково-дослідні організації, органи влади, державні та приватні організації, 

громадські організації, підприємства тощо 
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

вул. Володимирська 60, (найближчі станції метро – Університет, Театральна, Льва Толстого) 

ПРОГРАМА 

09:00-09:30 Реєстрація (чай, кава) 

09:30-10:00 

Вітальне слово 
 Представництво Європейського Союзу в Україні  
 Офіс Віце-Прем’єр Міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції України  
 Міністерство освіти і науки України  
 Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА, Брюссель, 
Бельгія)  
 Ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні 

10:00-10:45 
Національні пріоритети у сфері вищої освіти 

 Міністерство освіти і науки України (уточняється) 

10:45-11:15 Програма ЄС Еразмус+: оголошення конкурсу 2019 року: міжнародний вимір, новації  

 Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні 

11:15-11:45 Запитання та відповіді 

11:45-12:15 Перерва на каву 

12:15-13:00 
Пошук партнерів та специфіка уникнення дублювання 

 Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні   

 Досвід українських університетів  

13:00-14:00 Перерва на обід. Спілкування 

14:00-15:00 
Проекти розвитку потенціалу вищої освіти: практичні інструкції для успішних заявок 

 Досвід українських університетів 

15:00-15:30 Запитання та відповіді 

15:30-17:00 Стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу у сфері молоді 

 НЕО в Україні, українські університети 

17:00-18:00 Запитання та відповіді. Підсумкові коментарі. Спілкування 

Робочі мови: Українська, англійська (синхронний переклад буде забезпечений при реєстрації іноземних 
партнерів) 
*Будуть організовані спеціальні місця для пошуку партнерства з іноземними партнерами 
Запрошуємо університети мати із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо) 
для широкого розповсюдження та виставкових стендів. 
**Запис та фото сесії 
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National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded Project) 

День 2. Вівторок, 6 листопада 2018 

СЕМІНАР ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ конкурсу 2018 р. проектів Еразмус+:  
Розвиток потенціалу вищої освіти щодо особливостей впровадження та 

управління коштами гранту   

Цільові групи: проректори з міжнародних зав’язків, працівники фінансово-економічних відділів, 
відповідальні особи за проект, працівники міжнародних відділів, координатори Еразмус+ з організацій-

переможців та виконавців поточних проектів Розвиток потенціалу вищої освіти 

Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  
вул. Володимирська 60, Зала Засідань Вченої ради (2 поверх) (найближчі станції метро – Університет, 

Театральна, Льва Толстого) 

ПРОГРАМА 

09:00-09:30 Реєстрація (чай, кава) 

09:30-10:00 

Вітальне слово 

• Представництво Європейського Союзу в Україні (уточняється) 

• Міністерство освіти і науки України (уточняється) 

• Ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні 

10:00-10:20 
Співпраця з Міністерством, очікувані результати, дисемінація, використання результатів 
проектів та вплив 

 Міністерство освіти і науки України 

10:20-11:00 
Проекти розвитку потенціалу – використання коштів гранту 

 НЕО в Україні 

11:00-11:30 Запитання та відповіді 

11:30-12:00 Перерва на каву 

12:00-12:45 

Особливості управління та звітності для українських університетів: поради та хитрощі  

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – команда 
проекту MOPED : координатор проекту та фінансовий менеджер (бухгалтерський 
облік) 

12.45-13:00 Запитання та відповіді 

13:00-13.30 Представлення команд проектів для міжпроектної співпраці (6 проектів)  

13:30-14:30 Перерва на обід. Спілкування (поширення матеріалів проектів) 

14:30-15:00 
Національні особливості впровадження проектів. Інструменти модернізації вищої освіти 

• НЕО в Україні 

15:00-15:30 
Національне законодавство забезпечення якості 

• НЕО в Україні  

15:30-16:00 Запитання та відповіді 

16:00-16:30 
Моніторинг проектів та забезпечення якості 

• НЕО в Україні 

16:30-17:00 
Державна реєстрація проектів 

• НЕО в Україні, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

17:00-17:15 Запитання та відповіді  

17:15-18:00 Консультації. Спілкування. Чай, кава 

Робочі мови: Українська, англійська (синхронний переклад буде забезпечений при реєстрації іноземних партнерів) 
*Будуть організовані спеціальні місця для пошуку партнерства з іноземними партнерами 
Запрошуємо університети мати із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо) для широкого розповсюдження та 
виставкових стендів. 
**Запис та фото сесії 
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National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded Project) 

День 3. Середа, 7 листопада 2018 

КЛАСТЕРНИЙ СЕМІНАР «Забезпечення якості освітніх програм у відповідності 
до рекомендацій Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти 

та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»  

Цільові групи: представники закладів вищої освіти і наукових установ – проректори з навчальної роботи, 
декани, заступники директорів, академічні координатори проектів Еразмус+, викладачі, гаранти та 

розробники освітніх програм, працівники відділів забезпечення якості, навчально-методичних відділів 
 

Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  
вул. Володимирська 60, Зала Засідань Вченої ради (2 поверх) (найближчі станції метро – Університет, 

Театральна, Льва Толстого) 

ПРОГРАМА 

9:30-10:00 Реєстрація (чай, кава) 

10:00-10:15 

Вітальне слово 

• Міністерство освіти і науки України  

• Ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні 

10:15-11:00 

Розвиток освітніх програм – інструкції з модернізації навчальних планів (компетентності, 

результати навчання) 

 Юрій РАШКЕВИЧ, Заступник Міністра освіти і науки України, національний експерт з 

реформування вищої освіти (HERE) 

11:00-11:30 

Розвиток освітніх програм – інструкції з модернізації навчальних планів в межах програми 

Еразмус+ та національного законодавства  

Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні 

11:30-12:00 Запитання та відповіді 

12:00-12:30 
Інформаційний пакет ЄКТС (ECTS): 

 Андрій СТАВИЦЬКИЙ, національний експерт з реформування вищої освіти (HERE) 

12:30-13:30 Перерва на каву 

13:30-14:30 

Досвід проектів Еразмус+ щодо інструментів забезпечення якості  

 Команди проектів Темпус (ALIGN) 

 Команди проектів Еразмус+ (QUAERE) 

 Національна команда експертів з реформування вищої освіти – HERE team  (за 

результатами заходів TAM та EACEA) (уточняється) 

14:30-15:00 Впровадження системи забезпечення якості та створення її культури 

15:00-15:30 
Як пройти міжнародну акредитацію 

 Вадим ЗАХАРЧЕНКО, національний експерт з реформування вищої освіти (HERE team) 

15:30-16:00 Консультації. Дискусії. Спілкування. 

Робочі мови: Українська, англійська (синхронний переклад буде забезпечений при реєстрації іноземних партнерів) 
*Будуть організовані спеціальні місця для пошуку партнерства з іноземними партнерами 
Запрошуємо університети мати із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо) для широкого 
розповсюдження та виставкових стендів. 
**Запис та фото сесії 
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National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded Project) 

День 4. Четвер, 8 листопада 2018 
 

ДЕНЬ ЖАН МОНЕ: практичні семінари (паралельно) 

Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка,  
вул. Тимошенка 13-Б, (найближча станція метро – Мінська) 

ПРОГРАМА 

Частина 1. Як успішно впроваджувати проект Жан Моне (для проектів-переможців) 

9:30-10:00 Реєстрація (чай, кава) 

10:00-10:15 

Вітальне слово 

• Міністерство освіти і науки України  

• Ректор, Київський університет імені Бориса Грінченка 
Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні 

10:15-11:15 

Проекти Жан Моне – інструкції з використання коштів гранту (менеджмент, впровадження, 
правила візуалізації, звітність) 

 Петро КРАЙНІК, НЕО в Україні 

 Ірина СІКОРСЬКА, національний експерт з реформування вищої освіти (HERE) 

11:15-11:30 Запитання та відповіді 

11:30-12:15 

Національні особливості впровадження проектів 

 Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні, Ірина СІКОРСЬКА, національний експерт з 
реформування вищої освіти (HERE) 

 Українські заклади вищої освіти 

12:15-13:00 
Запитання та відповіді, дискусія 

 НЕО в Україні,  Національна команда експертів з реформування вищої освіти – HERE team, 
учасники семінару  

13:00-14:00 Перерва на обід. Спілкування, обмін досвідом 

 

Частина 2. Як подати заявку на конкурс Жан Моне 2019 р. (для потенційних партнерів) 

13:00-14:00 Реєстрація (чай, кава) 

14:00-14:20 

Вітальне слово 

• Міністерство освіти і науки України  

• Ректор, Київський університет імені Бориса Грінченка 
Модератор: Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні 

14:20-15:20 

Проекти Жан Моне – інструкції з написання проектних заявок 

 Петро КРАЙНІК, НЕО в Україні 

 Ірина СІКОРСЬКА, національний експерт з реформування вищої освіти (HERE) 

 Львівський національний університет імені Івана Франка (Модуль Жан Моне, Центр 
досконалості Жан Моне) 

15:20-16:00 Запитання та відповіді 

16:00-17:00 
Поради та хитрощі від проектів – переможців  

 Ірина СІКОРСЬКА, національний експерт з реформування вищої освіти (HERE) 

17:00-17:30 
Запитання та відповіді, дискусія 

 НЕО в Україні,  учасники семінару 

17:30-18:00 Підсумкові коментарі. Спілкування. Чай, кава 

Робочі мови: Українська, англійська (синхронний переклад буде забезпечений при реєстрації іноземних партнерів) 
*Будуть організовані спеціальні місця для пошуку партнерства з іноземними партнерами 
Запрошуємо університети мати із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо) для широкого розповсюдження та виставкових стендів. 
**Запис та фото сесії 
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National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded Project) 

Четвер, 8 листопада 2018 

День мобільності для індивідуальної участі: гранти для студентів, 
персоналу (паралельно) 

Цільові групи: студенти (бакалавр, магістр, PhD) та випускники, молодь і молодіжні працівники, науково-
педагогічні працівники та адміністративний персонал, дослідники та інші 

Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка,  
вул. Тимошенка 13-Б, (найближча станція метро – Мінська) 

ПРОГРАМА 

12:00-12:30 Реєстрація (чай, кава) 

12:30-13:00 

Вітальне слово 
 Представництво Європейського Союзу в Україні (уточняється)  
 Офіс Віце-Прем’єр Міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції України 

(уточняється)  
 Міністерство освіти і науки України  
 Посольство Франції в Україні  
 Ректор, Київський університет імені Бориса Грінченка 

Модератор: Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні 

13:00-16:00 

Еразмус+ КА1: Академічна мобільність для окремих осіб. Обмін досвідом: студенти – учасники 
міжнародної кредитної мобільності Еразмус+, випускники Еразмус Мундус, українські 
студентські організації (панельна дискусія) 
 Національні агентства/офіси та європейські університети (уточняється) 
 Іванна АТАМАНЧУК, НЕО в Україні 
 Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні  
 Випускники Еразмус+ (Поради та хитрощі) 

16:00-17:00 

Індивідуальні можливості для навчання, досліджень, волонтерства в країнах ЄС для студентів 
та персоналу (панельна дискусія): 
 Інформаційний центр ERASMUS+ Youth в Україні 
 Національний контактний пункт програми ЄС «Горизонт 2020»:  Дії Марі Склодовської-Кюрі 

в Програмі (уточняється) 
 Посольства країн-членів ЄС (уточняється) 

17:00-17:30 Запитання та відповіді. Спілкування. Чай, кава 

Робочі мови: Українська, англійська (синхронний переклад буде забезпечений при реєстрації іноземних партнерів) 
*Будуть організовані спеціальні місця для пошуку партнерства з іноземними партнерами 
Запрошуємо університети мати із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо) для широкого 
розповсюдження та виставкових стендів. 
**Запис та фото сесії 
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National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded Project) 

День 5. П’ятниця, 9 листопада 2018 

День міжнародної мобільності для організацій:  

підготовка та впровадження 

Цільові групи: проректори з міжнародних зав’язків та навчальної роботи, координатори Еразмус+, 
працівники міжнародних відділів, відділів з мобільності, проектних офісів, викладачі  

Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка,  
вул. Тимошенка 13-Б, (найближча станція метро – Мінська) 

ПРОГРАМА 

09:00-09:45 Реєстрація (чай, кава) 

09:45-10:00 

Вітальне слово 

• Міністерство освіти і науки України  

• Ректор, Київський університет імені Бориса Грінченка 
Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні 

10.00-11:00 

Міжнародна кредитна мобільність: Ключові можливості співпраці між українськими 
університетами та університетами країн – членів Програми   

 Іванна АТАМАНЧУК, НЕО в Україні 
Міжнародна кредитна мобільність між українськими університетами та університетами 
країн – членів Програми: ключові рекомендації щодо заявок, процедур і критеріїв 
відбору, основних документів та практичних посібників  

 Національне Еразмус+ агентство у Фінляндії 

 Національні Еразмус+ агентства (уточняється) 
Запитання та відповіді 

11:00-11:30 Перерва на каву 

11:30-13:30 

Досвід підготовки проектних заявок ІСМ, договірні документи та впровадження проектів 
ІСМ між українськими та європейськими університетами: практичні інструкції та поради   

 Фінський університет  

 Німецький університет  

 Українські університети 
Запитання та відповіді 

13:30-14:15 Перерва на обід 

14:15-16:30 

Менеджмент проектів міжнародної кредитної мобільності: обмін українським досвідом 
(панельна дискусія)  

 Львівський національний університет імені Івана Франка  

 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

 Сумський державний університет 

16:30-17:00 Підсумкові коментарі. Спілкування. Чай, кава 

Робочі мови: Українська, англійська (синхронний переклад буде забезпечений при реєстрації іноземних партнерів) 
*Будуть організовані спеціальні місця для пошуку партнерства з іноземними партнерами 
Запрошуємо університети мати із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо) для 
широкого розповсюдження та виставкових стендів. 
**Запис та фото сесії 


