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Діяльність проекту ЄС "НЕО в Україні" у 2016 р. 

 

січень-грудень 2016: консультації щодо участі в відповідних конкурсах Еразмус+ для 

інституційної співпраці - надаються щоденно. 

січень-грудень 2016: консультації щодо стипендіальних можливостей на відкриті 

конкурси Еразмус+ для індивідуальних осіб (нові можливості відкриті) - надаються 

щоденно. 

січень-грудень 2016: консультації командам проектів переможців програми Еразмус+ - 

Розвиток потенціалу вищої освіти - надаються щоденно. 

січень-грудень 2016: підготовка і постійне оновлення пакету документів на допомогу 

проектним командам-переможцям конкурсів Еразмус+ (веб-сайт, переклад документів, 

оновлення Пам'ятки тощо) - підготовлено, розміщено на сайті НЕО, останнє оновлення 

14 березня. 

січень-лютий 2016 р: підготовка детального звіту про роботу НЕО в Україні для подання 

картки моніторингу в МОН України, Мінеконом розвитку України та звіт перед 

Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Брюссель, 

Представництво ЄС в Україні - картки моніторингу подано, звіти для ЕАСЕА - подано. 

січень-лютий 2016 - реєстрація нового проекту "Національна команда експертів з 

реформування вищої освіти" в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України - 

документи підготовлено і подано. 

січень-грудень 2016: участь у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти. 

січень-березень 2016: участь в робочих групах щодо запровадження положень Закону 

України "Про вищу освіту" і інших робочиз групах з питань модернізації вищої освіти 

України. 

січень-лютий 2016 р. проведення скайп-презентацій для ВНЗ України за запитом. 

січень-лютий 2016: оновлення плану моніторингу проектів Темпус і Еразмус+, 

відповідно до завдання від ЕАСЕА. 

січень - грудень 2016: 2-3 тренінги для новачків щодо написання проектів Еразмус+ 

(за зверненням ВНЗ). 

січень-лютий 2016: зустіч з Представництвом ЄС в Україні щодо планування заходів. 

22 січня 2016: зустріч Національної команди експертів - звітування і планування заходів 

- проведено, план підготовлено і розміщено. 

27-29 січня 2016: зустріч національних офісів Програми Еразмус+ (м.Брюссель) з 

проектними командами переможцями 1 конкурсу Еразмус+CBHE - взято участь. 

лютий 2016: план діяльності Національної команди для розміщення матеріалів на сайті 

- виконано. 

лютий 2016: оновлені матеріали для команд-виконавців проектів на сайті розміщено 

(оновлення щомісячно). 

3 лютого 2016: скайп-сесія щодо можливостей участі в програмі Еразмус+ 

(Тернопільський національний економічний університет) - проведено. 
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4 лютого 2016: презентація можливостей програми Еразмус+ в рамках семінарів з ПК 

працівників Національного університету біоресурсів та природокористування України - 

проведено. 

8-9 лютого 2016: участь у семінарі із забезпечення якості вищої освіти, який 

організовано Британською Радою (НЕО і HERE) - взято участь. 

10 лютого 2016: термін подання заявок на Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти 

(конкурс завершено, результати опубліковано). 

4-29 березня 2016: аудит ЕАСЕА документації проекту НЕО та HERE - документацію 

подано до ЕАСЕА. 

4 березня 2016: інтерв'ю експертом за мандатом ЕАСЕА з проектними командами Темпус 

ENAGRA і SAFEGUARD та МОН України щодо досягнутих результатів, іх сталості та 

використання (за дорученням ЕАСЕА) - взято участь. 

2-4 березня 2016: участь у заходах проекту з розбудови потенціалу лідерства для ВНЗ 

України (Британська Рада) - взято участь. 

10 березня 2016: зутріч з командою проекту RETHINK (м.Київ) - проведено. 

14 березня 2016: участь в обговоренні проекту Закону про міжнародну допомогу 

(м.Київ) - взяли участь, долучились до роботи над документами. 

15 березня 2016: зустріч з представниками Державної служби зайнятості щодо участі в 

конкурсах програми Еразмус+ - проведено, надано матеріали. 

17-18 березня 2016: міжнародний семінар ЕАСЕА і СФЕРА для Національної команди 

експертів - HERE щодо спільних магістерських програм «Joint programmes and degrees: 

Strategy, management, implementation» (Сербія). 

21 березня 2016: моніторинг проекту SEHUD (Харків) - звіт подано. 

30 березня 2016: семінар щодо питань фінансового менеджменту проектів ВНЗ України 

як грант-холдерів спільно з МОН України (Київ) - проведено, матеріали на сайті. 

1 квітня 2016: зустріч проекту Темпус IV iCoop (Київ) - проведено. 

2 квітні 2016: участь у фінальній конференції проекту Темпус IV: IMPRESS - взято 

участь. 

3 квітні 2016: участь у семінарі проекту Темпус IV: DIMENTEGU - взято участь, надано 

консультації. 

4 квітня 2016:семінар HERE для вищих навчальних закладів: «Запровадження освітньо-

наукових програм в аспірантурі та ліцензування» - проведено, матеріали на сайті. 

4 квітня 2016: kick-off meeting і моніторинг проекту Erasmus+ CBHE - QUAERE (Львів) - 

участь взято, звіт подано. 

4 квітня 2016: оновлено матеріали для виконавців проектів Еразмус+ - розміщено на 

сайті. 

5-6 квітня 2016: kick-off meeting і моніторинг проекту Erasmus+ CBHE - FABLAB (Київ) 

- звіт подано. 

6-7 квітня 2016: участь у заходах проекту з розбудови потенціалу лідерства для ВНЗ 

України (Британська Рада) - взято участь. 

7-8 квітня 2016: семінар Національної команди експертів - HERE для ВНЗ України за 

участі експерта з Європи - Система забезпечення якості ВНЗ за підтримки ЄС ТАМ від 

ЕАСЕА і СФЕРА (Київ) - проведено, матеріали розміщено. 



3 
 

12 квітня 2016: зустріч-моніторинг командою проекту Еразмус+CBHE - MASTIS (Харків) 

- проведено, звіт подано. 

14 квітня 2016: семінар для студентів в Національному університеті імені Тараса 

Шевченка - проведено. 

15 квітня 2016: семінар для вищих навчальних закладів щодо можливостей в рамках 

програми Еразмус+ (IMANS) - проведено. 

18-19 квітня 2016: навчальний візит Національної команди експертів - HERE щодо 

Результатів навчання і студенто-центрованного навчання за підтримки ЕАСЕА і СФЕРА 

(Естонія) - участь взято, звіт підготовлено. 

19 квітня 2016: семінар ETF щодо плану запровадження Національної рамки 

кваліфікацій - проведено презентацію. 

19-27 квітня 2016: за участі НЕО і Національної команди експертів - HERE проведено 

тренінги для НМК. 

27 квітня 2016: моніторинг проекту Tempus IV PICASA (м.Одеса) - звіт подано. 

27 квітня 2016: координаційна зустріч донорів - взято участь. 

28 квітня 2016: семінар щодо викликів підготовки іноземних студентів - взято участь. 

травень 2016: передано організаторам пакет матеріалів про програму Еразмус+ для 

проведення Днів Європи в Україні. 

10-11 травня 2016: участь у зустрічі керівників команди експертів HERE і національних 

офісів програми Еразмус+ (діяльність команди - HERE та нові правила моніторингу 

проектів Еразмус+). 

17 травня 2016: моніторинг проекту Tempus IV Cap4Com (Дніпропетровск) - проведено, 

звіт подано. 

17 травня 2016: презентація можливостей щодо мобільності в м. Рівне (в рамках Днів 

Європи в Україні). 

17-18 травня 2016: участь у виставці в Кабінеті Міністрів України - взято участь. 

19 травня 2016: участь у відкритті проекту ЄС "Association4U" - взято участь. 

19 травня 2016: участь у координаційній зустрічі проекту Еразмус+: Capacity Building - 

WhaterH (Київ) - взято участь. 

20 травня 2016: моніторинг проекту Erasmus+ CBHE - TAME (Запроріжжя) - проведено, 

звіт подано. 

31 травня-1 червня 2016: навчальний візит Національної команди експертів - HERE 

щодо розвитку потенціалу докторської підготовки за підтримки ЕАСЕА і СФЕРА (Швеція) 

- презентації розміщено. 

13-16 червня 2016: участь у заходах проекту з розбудови потенціалу лідерства для ВНЗ 

України (Британська Рада). 

23 травня-20 червня 2016: зустріч-консультації щодо проектних заявок конкурсу 2016 

р. між Представництвом ЄС в Україні, МОН України і НЕО в Україні - проведено, 

рекомендації надіслано Представництвом ЄС в Україні. 

24 червня 2016: моніторинг проекту Темпус UNIVIA та Еразмус+ICM (Київ), проведено, 

звіт подано. 

29 червня 2016: інформаційна сесія програми Еразмус+ (Івано-Франківськ), проведено. 
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30 червня 2016: подання звіту про діяльність проекту НЕО в Україні до ЕАСЕА (2015-

2016), подано. 

1 липня 2016: моніторинг проекту Erasmus+ CBHE - GAMEHUB та ІСМ (Івано-

Франківськ), проведено, звіт подано. 

5-6 липня 2016: участь з презентацією викликів і можливостей співпрці на Erasmus+ 

Forum for International Partnerships – „The European Idea – what can Erasmus+ 

contribute?“, презентації розміщено, матеріали передано. 

8 липня 2016: подання Карток моніторингу проектів НЕО в Україні і Національна 

команда експертів з реформування вищої освіти, подано. 

8 липня 2016: семінар Національної команди експертів - HERE для вищиї навчальних 

закладів України щодо результатів участі в міжнародних заходах ЕАСЕА, проведено, 

матеріали розміщено. 

8 липня 2016: зустріч команди НЕО і Національної команди експертів - HERE з Міністром 

освіти і науки України щодо обговорення діяльності команди та пріоритетів експертної 

підтримки - проведено. 

11-13 липня 2016: участь у делегації від України до Німеччини спільно з МОН України і 

ВНЗ України (за рахунок приймаючої сторони) - поширено матеріали про пошук 

партнерів. 

серпень 2016: консультації потенційним учасникам програми Еразмус+, та виконавцям 

проектів Темпус і Еразмус+, написання моніторингових звітів і підготовка міжнародних 

заходів. 

13 вересня 2006: ІнфоСесія програми Еразмус+: презентація індивідуальних 

можливостей отримання стипендій (Національний університет імені Тараса Шевченка). 

15-16 вересня 2016: Інформаційний день програми Еразмус+ для переміщенних ВНЗ 

України - матреіали розміщено. 

19 вересня 2016: Міжнародний інформаційний день програми Еразмус+ - пошук 

партнерів (Бордо, Франція). 

19-20 вересня 2016: міжнародний семінар для Національної команди експертів - HERE 

щодо Рамки кваліфікацій за підтримки ЕАСЕА і СФЕРА (Польща). 

22 вересня 2016: круглий стіл Національної команди експертів - HERE для ВНЗ України 

за участі експерта з Європи - Інтеграція вищої освіти і дослідження за підтримки ЕАСЕА 

і СФЕРА (Київ). 

23 вересня 2016: моніторинг проекту Темпус MASTMST (Київ). 

28-29 вересня 2016: зустріч Національних Еразмус+ офісів та Агентств з ЕАСЕА 

(Брюссель). 

28 веренсня 2016: моніторинг проекту Темпус CitiSet (Дніпро) - звіт подано в ЕАСЕА. 

30 вересня 2016: моніторинг проекту Темпус MUMEENA (Івано-Франківськ) - звіт подано 

в ЕАСЕА. 

7 жовтня 2016: моніторинг проекту Темпус CABRIOLET (Чернігів). 

18 жовтня 2016: моніторинг проекту Темпус KTU (Львів). 

19-20 жовтня 2016: міжнародний семінар для Національних команд експертів HERE 

країн-партнерів програми Еразмус+ ESG in action - revised European Standards and 

Guidelines for quality assurance and their implementation in universities and agencies» 
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(Національний політехнічний університет "Львівська політехніка" та Український 

католицький університет, м.Львів) - захід проведено, матеріали розміщено. 

21 жовтня 2016: Міжнародний інформаційний день програми Еразмус+ для ВНЗ щодо 

співпраці (CBHE) за участі НЕО в різних країн-партнерів програми - (Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів) - матеріали розміщено на сайті. 

25 жовтня 2016: Міжнародний інформаційний день програми Еразмус+ - пошук 

партнерів (Тбілісі, Грузія). 

26 жовтня 2016: моніторинг проекту Еразмус+ ECOIMPACT (Херсон) - звіт подано. 

27 жовтня 2016: презентація можливостей стипендій Еразмус+ в рамках конференції 

по Напряму Марії Складовської Кюрі програми Горизонт 2020, DG EAC (НАН України - 

Київ). 

28 жовтня 2016: моніторинг проекту Темпус ECOMIS (Дніпро). 

9 листопада 2016: конференція по університетському лідерству. 

14-18 листопада: тиждень програми Еразмус+ в Україні: 

14 листопада 2016: семінар для виконавців проектів Жана Моне - матеріали розміщено. 

15 листопада 2016: Міжнародний Інформаційний день Еразмус+ для ВНЗ щодо 

співпраці організацій (м.Київ) - матеріали розміщено. 

16 листопада 2016: семінар для проектів-переможців 2 конкурсу Еразмус+ CBHE 

Розвиток потенціалу вищої освіти (м.Київ) - матеріали розміщено. 

17 листопада 2016: семінар для проектів Структурних заходів і Національної команди 

експертів з реформування вищої освіти (м.Київ) - матеріали розміщено. 

18 листопада 2016: Інформаційний день Еразмус+ для студентів і працівників ВНЗ щодо 

стипендій (м.Київ) - матеріали розміщено. 

23 листопада 2016: Міжнародна конференція "Європейська інтеграція вищої освіти 

України в контексті Болонського процесу" (м.Київ) - Автономія університетів за участі 

експертів з Європи за підтримки ТАМ - ЕАСЕА і СФЕРА - матеріали розміщено. 

28-29 листопада 2016: семінар для країн Східного партнерства щодо можливостей 

Міжнародної кредитної мобільності (Київ) - матеріали розміщено. 

12-13 грудня 2016: міжнародний семінар для Національних команд експертів - HERE 

щодо підсумків діяльності (Барселона) - звіт подано. 

2 грудня: моніторинг проекту СВНЕ (Кіровоград) - звіт подано. 

15 грудня: Інформаційний семінар щодо можливостей в рамках програми Еразмус+ 

(Вінниця). 

16 грудня 2016: моніторинг проекту Еразмус+ BESHENA (Вінниця) - звіт подано. 

19-20 грудня 2016: Міжнародний інформаційний семінра програми Еразмус+ (Мадрид, 

Іспанія). 

21 грудня 2016: кластерний семінар з інтернаціоналізації (Київ) - матеріали розміщено. 

22 грудня 2016: підсумкова зустріч Національної команди експертів з реформування 

вищої освіти (Київ). 

грудень-січень - підготовка моніторингових звітів та звітів про діяльність проектів НЕО 

та HERE в Україні для подання в Міністерство освіти і науки України та ЕАСЕА (буде 

подано до 13 січня). 
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Діяльність НЕО: січень - грудень 2015 

 

грудень 2014-лютий 2015 р: підготовка детального звіту про роботу НТО в Україні для 

подання картки моніторингу в МОН України, Мінеконом розвитку України та звіт перед 

Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Брюссель, 

Представництво ЄС в Україні - подано. 

грудень 2014-лютий 2015 - реєстрація нового проекту "Національний Еразмус+ офіс в 

Україні" в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України - документи подано у 

лютому, проект зареєстровано у березні. 

січень-грудень 2015: консультації щодо участі в відповідних конкурсах Еразмус+ для 

інституційної співпраці. 

січень-грудень 2015: консультації щодо стипендіальних можливостей на відкриті 

конкурси Еразмус+ для індивідуальних осіб (нові можливості будуть відкриті восени 

2015 р.) 

січень-березень 2015: участь в робочих групах щодо запровадження Закону України 

"Про вищу освіту" і інших робочиз групах з питань модернізації вищої освіти України. 

19 січня 2015: тренінг з написання проектів для новачків (м.Київ) - проведено. 

27 січня 2015: зустріч Національної команди експертів - проведено, інформацію 

розміщено. 

2 лютого 2015: зустіч з Представництвом ЄС в Україні щодо планування заходів - 

проведено. 

9 лютого 2015: подання документів для реєстрації проекту ЄС "НЕО в Україні" - подано, 

проект зареєстровано у березні. 

10 лютого 2015: термін подання заявок на Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти 

(конкурс завершено, очікуємо результати). 

16 лютого 2015: план діяльності Національної команди, розміщення матеріалів на сайті 

(розміщено). 

19 лютого 2015: Інформаційна сесія Еразмус+ (м.Луцьк) - проведено. 

20 лютого 2015: моніторинг проекту СТАЕ (м.Луцьк) - проведено, звіт подано. 

26 лютого 2015: участь у координаційній зустрічі донорів (м.Київ) - взяли участь, 

розіслали учасникам базу проектів Темпус, Жан Моне, Еразмус Мундус. 

27 лютого 2015: подання звіту до ЕАСЕА (Брюссель) - подано. 

березень-квітень 2015: аудит ЕАСЕА документації проекту НТО в Україні - завершено. 

4 березня: термін подання заявок співпраці ВНЗ на організацію кредитної і ступеневої 

мобільності - завершено, очікуються результати. 

6-7 березня 2015: участь в Українсько-Німецькому Форумі «Освіта, наука, інновації в 

університетах: актуальні виклики» (м.Київ) - взяли участь. 

9-11 березня 2015: захід ЕАСЕА тематичний семінар для Національної команди HERE 

"Зв'язок професійно-технічної і вищої освіти" (Стамбул, Туреччина) - звіт розміщено. 

12 березня 2015: захід ЕАСЕА зустріч НЕО координаторів (Стамбул, Туреччина) - взяли 

участь, звіт розміщено на сторінці Національної команди експертів. 

12 березня 2015: моніторинг проекту Темпус RETHINK (м.Київ) - проведено, звіт подано. 

18 березня 2015: круглий стіл "Фінансова автономія ВНЗ" - підготовлено рекомендації. 
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19 березня 2015: моніторинг проекту Темпус CENEAST (м.Київ) - проведено, звіт 

подано. 

20 березня 2015: конференція спільно з НАПН України з питань фінансової автономії 

університетів (м.Київ) - проведено. 

24 березня 2015: моніторинг проекту Темпус ePBnet (м.Запоріжжя) - проведено, звіт 

подано. 

26 березня 2015: термін подання заявок на Еразмус+ Жан Моне - конкурс завершено, 

очікуються результати. 

26 березня 2015: семінар в рамках проекту Жан Моне (м.Київ), взяли участь. 

27 березня 2015: презентація для студентів щодо можливостей отримання стипендій в 

рамках Еразмус+ спільно з Інформаційним центром ЄС в Національному авіаційному 

університеті (м.Київ) - проведено. 

3 квітня 2015: моніторинг проекту Темпус МРАМ (м.Житомир) - проведено, звіт подано. 

7 квітня 2015: моніторинг проекту Темпeс IMPRESS (м.Київ)- проведено, звіт подано. 

9 квітня 2015: зустріч з менеджером проекту Темпус з Греції (м.Київ) - проведено. 

14 квітня 2015: моніторинг проекту Темпус LEAGUe (м.Одеса) - проведено, звіт подано. 

15 квітня 2015: презентація можливостей програми Еразмус+ для викладачів 

Національного педагогічного університету імені Драгоманова (м.Київ) - проведено. 

23 квітня 2015:моніторинг проекту Темпус INOTLES (м.Київ) - проведено, звіт готується. 

16 квітня 2015: участь у форумі лідерів з інтернаціоналізації (м.Відень) - взято участь. 

17 квітня 2015: зустріч з представниками Австрійських ВНЗ щодо співпраці в рамках 

програми Еразмус+ (м.Відень) - під час зустрічей було передоно запити про співпрацю 

від ВНЗ України. 

22 квітня 2015: презентація про можливості програми Еразмус+ в Національному 

педагогічному університеті імені Драгоманова (м.Київ) - проведено. 

28 квітня 2015: моніторинг проекту Темпус EcoBRU (м.Переяслав Хмельницький) - 

проведено, звіт подано. 

12-14 травня 2015: місія НЕО Молдова до Києва (участь у моніторингу проектів) - 

проведено зустрічі. 

12 травня 2015: моніторинг проекту Темпус DISIRE (м.Київ) - проведено, звіт подано. 

13 травень 2015: моніторинг проектів Темпус EUNEG (м.Київ) - проведено, звіт подано. 

18-19 травня 2015: міжнародний семінар для Національної команди експертів HERE 

"Інституційні структури для управління інтернаціоналізацією" (м.Берлін) - звіт на сайті. 

19-20 травня 2015: USAID Projects Fair у Верховній Раді України - проведено, матеріали 

розповсюджено. 

20 травня 2015: слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти - 

підготовлено пропозиції щодо нової редакції Закону України "Про освіту". 

22 травня 2015: моніторинг проекту Темпус DeTEL (м.Київ) - звіт подано. 

28 травня 2015: Колегія МОН України - підготовлено пропозиції щодо розвитку систем 

забезпечення якості вищої освіти в Україні - подано. 

28-29 травня 2015: Міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні 

питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій" (м.Київ) - взяли участь 

в обговореннях. 
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червень: відкрито додатковий конкурс на організацію кредитної мобільності у співпраці 

України з певними країнами-членів програми. 

3 червня 2015 р.: презентація можливостей участі в програмі Еразмус+, Національний 

університет Фізичного виховання і спорту України (м.Київ) - проведено. 

11-12 червня 2015: міжнародний семінар для Національної команди експертів 

"Організація кредитної мобільності: процедури, механізми визнання, якість мобільності, 

мовленнєва підготовка тощо" (м.Гент, м.Брюссель) - звіт на сайті. 

12 червня 2015: моніторинг проекту Темпус IHSITOP (м.Чернігів) - звіт подано. 

15-19 червня 2015: місія ЕАСЕА до Києва (зустрічі з Представництвом ЄС в Україні, 

Міністерством освіти і науки України, проектними командами) - проведено. 

16 червня 2015: моніторинг проекту Темпус BUSEEG-RU-UA (м.Київ) - проведено, звіт 

подано. 

17 червня 2015: моніторинг проекту Темпус MEDIS (м.Київ) - проведено, звіт подано. 

17-19 червня 2015р: Міжнародна конференція "Правове забезпечення реформи освіти 

України" (м.Київ) - HERE - проведено. 

23 червня 2015: проведено зустріч-консультації щодо проектних заявок конкурсу 2015 

р. між Представництвом ЄС в Україні, МОН України і НЕО в Україні - пропозиції подано. 

24 червня 2015: проведено сесію для представників професійно-технічних закладів 

щодо можливостей участі в конкурсах програми Еразмус+ (НАПН України) - проведено. 

24 червня 2015: участь у семінарі програми Горизонт 2020 - взято участь. 

30 червня 2015: зустріч з представниками Національної команди експертів для 

обговорення викликів інтернаціоналізації вищих навчальних закладів - HERE 

проведено, пропозиції підготовлено. 

1 липня 2015: моніторинг проекту Темпус EANET - звіт подано. 

7 липня 2015: зустріч Національної команди експертів HERE - проведено. 

9 липня 2015: тренінг з написання проектів (м.Київ) - проведено. 

17 липня 2015: семінар із запровадження інструментів Болонського процесу (за 

зверненням МОН України - HERE) - проведено, презентації розміщено. 

серпень 2015: результати конкурсу Еразмус+ - опубліковано. 

уточнюється 2015: семінар для координаторів ЄКТС (Київ) - HERE. 

15 вересня 2015: семінар "Інтернаціоналізація вищої освіти" (термінологія, стратегія, 

інструменти, нормативно-правова база) для проректорів з міжнародної діяльності (Київ) 

- HERE - проведено. 

22 вересня 2015: Інформаційна зустріч «Європейські проекти в Україні: приєднуйтеся!» 

для учасників АТО (Ірпінь) - проведено. 

23 вересня 2015: моніторинг проекту Темпус NEFESI (Київ) - проведено, звіт подано. 

24-27 вересня 2015: участь у Виставці «Освіта в Україні. Освіта за кордоном» (Київ) - 

взято участь. 

24 вересня: Інформаційна скайп-сесія з Полтавським національним технічним 

університетом імені Юрія Кондратюка (Київ-Полтава) - проведено. 

25 вересня 2015: моніторинг проекту Темпус EMICVL (Львів) - проведено, звіт подано. 
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28 вересня 2015: семінар "Інтернаціоналізація вищої освіти" (термінологія, стратегія, 

інструменти, нормативно-правова база) для керівників відділів міжнародної співпраці 

(Київ) - HERE - проведено. 

30 вересня 2015: Інформаційна сесія в Інституті вищої освіти НАПН України для 

студентів-практикантів (Київ) - проведено. 

2 жовтня 2015: моніторинг проекту Темпус TRADIR (Хмельницький) - проведено, звіт 

готується. 

5 жовтня 2015: Інформаційна скайп-сесія з Кіровоградським національним технічним 

університетом (Київ-Кіровоград) - проведено. 

7-9 жовтня 2015: зустріч національних офісів Програми Еразмус+ (м.Брюссель) - взято 

участь. 

семінар для переможців проектів Розвитку потенціалу вищої освіти Еразмус+ 

(м.Брюссель) - буде проведено в останній тиждень січня 2016 р. 

8 жовтня 2015: Інформаційна скайп-сесія з Черкаським національним університетом 

імені Богдана Хмельницького (Київ-Черкаси) - проведено. 

9 жовтня 2015: моніторинг проекту Темпус BME-ENA - проведено, звіт подано. 

12 жовтня 2015: Інформаційна сесія щодо можливості участі в програмі Еразмус+ 

(м.Харків) - проведено. 

13 жовтня, 30 листопада, 1 грудня 2015: моніторинг проекту Темпус SEHSI (Харків) - 

проведено, звіт готується. 

16 жовтня 2015: Участь у Виставці "Youth Avenue" - взято участь. 

16 жовтня 2015: моніторинг проекту Темпус FCTBUM (Київ) - проведено, звіт готується. 

20-21 жовтня 2015: круглий стіл за участі міжнародних експертів "Розвиток системи 

забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу: третій цикл вищої 

освіти" (Київ) - HERE - проведено, презентації розміщено на сайті. 

22 жовтня 2015: Участь у виставках «Інноватика в сучасній освіті» та «World Edu» 

(Київ) - взято участь. 

26-27 жовтня 2015: міжнародний семінар для Національної команди експертів 

"Виклики, стратегії та можливості електронного навчання" (Йорданія) - HERE - взято 

участь, звіт готується. 

3 листопада 2015: участь у нараді НАПН України - взято участь. 

4 листопада 2015: участь у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань науки 

і освіти - взято участь з виступом. 

5 листопада 2015: моніторинг проекту Темпус InterEULawEast (Одесса) - проведено, 

звіт подано. 

6 листопада 2015: Інформаційна сесія програми Еразмус+ (м.Одеса) - проведено, 

матеріали розміщено на сайті. 

10 листопада 2015: Міжнародна конференція "Європейська інтеграція вищої освіти 

України в контексті Болонського процесу" (м.Київ) - HERE - проведено, матеріали 

розміщено на сайті. 

11 листопада 2015: круглий стіл за участі міжнародних експертів "Організація та 

розвиток підготовки докторів філософії в контексті модернізації вищої освіти відповідно 

до Болонського процесу" (м.Київ) - HERE - проведено, матеріали розміщено на сайті. 
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12 листопада 2015 з 12.00 до 14.00: Інформаційна сесія про можливості нових 

конкурсів Еразмус+ в рамках виставки "Освіта і кар'єра" (м.Київ) - проведено, 

матеріали розміщено на сайті.. 

12-14 листопада 2015: консультації під час виставки (м.Київ) - проведено. 

19 листопада 2015: Інформаційний день Еразмус+ для ВНЗ щодо співпраці (м.Київ) - 

проведено, матеріали розміщено на сайті. 

20 листопада 2015: Інформаційний день Еразмус+ для студентів і працівників ВНЗ щодо 

стипендій (м.Київ) - проведено, матеріали розміщено на сайті. 

20 листопада 2015: семінар для проектів-переможчів конкурсу Розвиток потенціалу 

вищої освіти (м.Київ) - проведено, матеріали розміщено на сайті. 

20 листопада 2015: семінар для проектів Структурних заходів і Національної команди 

експертів з реформування вищої освіти (м.Київ) - проведено, матеріали розміщено на 

сайті. 

19-21 листопада 2015: Європейський форум з питань забезпечення якості вищої освіти 

- EUROPEAN QUALITY ASSURANCE FORUM (Лондон) – HERE. - взято участь з 

презентацією. 

2 грудня 2015: Міжнародна конференція «Університет і лідерство» (Київ) – HERE 

(перенесено на 2016 р.). 

3-4 грудня 2015: міжнародний семінар для Національної команди експертів "Різні 

стратегії для інноваційного викладання та навчання: рамки кваліфікацій, ІКТ та 

інтернаціоналізація" (Грузія) - HERE - взято участь, звіт розміщено на сайті. 

10-11 грудня 2015: Регіональний Інформаційний день Еразмус+ (Запоріжжя) - 

проведено, матеріали розміщено на сайті. 

грудень 2015: тренінг для новачків щодо написання проектів Еразмус+ (Запоріжжя) - 

проведено, матеріали розіслано. 

База проектів: http://erasmusplus.org.ua/tempus-iv/novyny-i-baza-proektiv.html 

План заходів, які проводить Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури на сайті: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en 

Детальні програми заходів, умови, місце та час проведення розміщуватимуться на 

нашому сайті ближче до заходів, слідкуйте за новинами. 

Усі заходи НЕО в Україні - безкоштовні. При використанні презентацій чи інших 

публікацій, обов'язкове посилання на джерело: © Матеріали проекту ЄС 

«Національний Еразмус+ офіс в Україні». 

Повний список проектів 

конкурсу:http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php 

Опис поточних проектів програми ЄС Темпус IV - 94 

проекти:http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-

novyny-ta-baza-proektiv.html 

Таблиця проектів для пошуку інформації за різними 

критеріями:http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-

19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html 

Запрошуємо до співпраці. 

 

http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/novyny-i-baza-proektiv.html
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html
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Діяльність НТО/НЕО: січень - грудень 2014 

 

10 січня: подання звіту щодо діяльності проекту НТО в Україні в МОН України, 

Мінеконом розвитку України - подано 

січень-грудень: консультації та презентації в ВНЗ України, щодо особливостей участі у 

новій програмі ЄС Еразмус+, пошуку партнерів - проводяться, запрошуємо звертатись 

січень-грудень: консультації та презентації в ВНЗ України, щодо особливостей 

запровадження проектів програми Темпус IV - проводяться 

січень: уточнення плану моніторингу проектів - виконано 

січень: переклад матеріалів опису нової програми Еразмус+ - виконано 

січень: переклад та оновлення матеріалів щодо особливостей запровадження проектів 

програми Темпус (6-й конкурс) - підготовлено та розміщено 

січень: оновлення матеріалів на сайті НТО в Україні щодо програми Темпус - оновлено 

28 лютого: зустріч-семінар для команди експертів з реформування вищої освіти - 

проведено 

29 лютого: участь у конференції Правові засади реалізації Болонського процесу - 

проведено матеріали розміщено 

січень-березень: підготовка матеріалів для публікації опису проектів програми Темпус 

IV та оновлення таблиць - баз даних проектів - підготовлено 

5 лютого: моніторинг проекту з круізного менеджмента (Одеса) - проведено 

10-11 лютого: зустріч представників проектів-переможців 6-го конкурсу в Брюсселі - 

розміщено матеріали на сайті 

12-13 лютого: зустріч НТО в Брюсселі - виконано 

лютий-березень: зустріч з І.Р.Совсун, першим заступником Міністра освіти і науки 

України - проведено 

березень: підготовка матеріалів для МОН України за результатами зустрічі - подано всі 

матеріали 

5 березня: Інформаційний день програми ЄС Еразмус - проведено, матеріали на сайті 

12 березня: семінар для представників ВНЗ України – переможців 6-го конкурсу - 

проведено, матеріали на сайті 

березень-травень: оновлення таблиці проектів програми Темпус IV - виконано, 

розміщено на сайті 

14 квітня: моніторинг проекту - проведено 

квітень-червень: розробка нового веб-сайту - виконано 

квітень-травень: підготовка матеріалів для Інформаційного бюлетеня з 94 проектами 

програми Темпус IV та подання бази даних проектів для розміщення на сайті МОН 

України - підготовлено та розміщено на сайтах 

травень-червень: Дні Європи в Україні (презентації) - проведено презентації 

січень-травень: участь в робочій групі та на засіданнях Комітету Верховної Ради України 

з питань освіти і науки по доопрацюванню законопроекту про вищу освіту - виконано 

29 травня : тренінг для новачків, щодо написання проектів - проведено 

травень-червень: відкриття веб-сайту www.erasmusplus.org.ua - сайт відкрито, 

наповнюється 

http://www.erasmusplus.org.ua/


12 
 

4-5 червня: зустріч з представниками університетів з Німеччини (Берлін) - проведено 

зустрічі щодо співпраці, передано пропозиції та контакти 

11-13 червня: участі у семінарі для Національних експертів з реформування вищої 

освіти в Загребі - Механізми забезпечення якості вищої освіти - виконано 

13 червня: моніторинг проекту MMATENG (Київ) - проведено 

16 червня: моніторинг проекту NETCENG (Київ) - проведено 

17 червня: скайп-презентація програми Еразмус+ для Національної академії 

банківської справи НБУ - м.Суми - проведено 

18 червня: моніторинг проекту INARM (Київ) - проведено 

20 червня: моніторинг проекту INURE (Суми) - проведено 

28 червня: моніторинг проекту CuQ (Чернівці) - проведено 

1 липня: Семінар для студентів-стипендіатів програми Еразмус+: Еразмус Мунудс: Дія 

1 - проведено 

3 липня: Семінар для студентів-стипендіатів програми Еразмус+: Еразмус Мунудс: Дія 

2 - проведено 

4 липня: моніторинг (Одеса) - проведено 

9 липня: тренінг для новачків - проведено 

10 липня зустріч з І.Р.Совсун, першим заступником Міністра освіти і науки України та 

Національної команди експертів - проведено 

11-12 липня: підготовка і подання матеріалів щодо першочергових завдань 

запровадження Закону про вищу освіту до МОН України за результатами зустрічі - 

виконано 

до 10 липня: підготовка картки моніторингу в МОН України, Мінеконом розвитку України 

проекту "НТО в Україні" - виконано 

11 липня подано картку (14 надіслано оригінали) - подано 

11-21 липня: консультації щодо національних пріоритетів програми Еразмус+ - 

проведено, підготовлено аналіз пріоритетів програми Темпус IV і поточних проектів 

22 липня: подання зведеної таблиці до уваги МОН України - подано 

липень: підготовка звітів за результатами моніторингів - виконано надіслано до ЕАСЕА 

серпень: оновлення інформації на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні, 

переклад матеріалів - виконано 

вересень: моніторинг 2-х проектів (19 вересня - Хмельницький, Київ) - проведено 

18 вересня: презентація програми Еразмус+ для студентів і викладачів Хмельницького 

національного університету - проведено 

18 вересня: презентація програми Еразмус+ для студентів Харківського національного 

економічного університету - проведено 

19 вересня: моніторинг проекту № 543968-2013-EE-JPCR-SEREIN-Modernization of 

Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains 

/ Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного 

співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної 

техніки (м. Хмельницький) - проведено 

19 вересня: моніторинг проекту № 544125-2013-AM-SMGR-PICASA-Promoting 

Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and 
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Structural Adaptations / Інтернаціоналізація ВНЗ в країнах Cхідного партнерства 

через  культурні та структурні перетворення (м.Київ) - проведено. 

листопад: семінар для координаторів ЄКТС щодо запровадження інструментів 

Болонського процесу (Київ) - проведено. 

29-30 вересня, 1-2 жовтня: семінар для представників НЕО в Брюсселі, щодо нового 

конкурсу - проведено. 

жовтень: підготовка матеріалів до Інформаційних днів програми Еразмус+: 

підготовлено, викладено на сайті. 

жовтень: моніторинг 5 проектів (4, 15, 16, 24, 28 жовтня, Київ, Кривий Ріг, Харків, 

Одеса) - проведено, звіти надіслано. 

жовтень: оголошення про конкурси програми Еразмус+ у сфері вищої освіти - 

викладено. 

10, 21 жовтня, 7, 21 листопада: серія семінарів для керівників ВНЗ щодо запровадження 

положень Закону про вищу освіту - проведено. 

15 жовтня: семінар Еразмус+ для організацій в Одесі - проведено. 

23 жовтня: Інформаційний день програми Еразмус+: Кривий Ріг (Криворізький 

національний університет) - проведено, матеріали на сайті. 

24 жовтня: консультації в Кривому Розі- проведено. 

4 листопада: Інформаційний день програми Еразмус+ у вищій освіті в Києві для 

організацій - ВНЗ, дослідницькі організації, громадські організації, підприємства та інші 

(Національний університет харчових технологій) - проведено. 

5 листопада: Інформаційний день програми Еразмус+ в Києві для індивідуальних осіб - 

студенти, випускники, дослідники, викладачі та інші працівники ВНЗ (Національний 

університет харчових технологій) - проведено. 

листопад: моніторинг 6 проектів (13, 14, 15, 20-25, 28 -Харків, Стокгольм, Чернігів, 

Київ) - проведено, звіти відправлено. 

12 листопада: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція 

вищої освіти України в контексті Болонського процесу» в співпраці з Делегацією ЄС в 

Україні, МОН і НАПН України - проведено. 

13-15 листопада: в рамках виставки - Освіта і кар'єра 2014 - Інформаційна сесія 

програми Еразмус+ щодо можливостей в рамках програми Еразмус+ 13 листопада, та 

паралельно проведення консультацій (13-15 листопада під час дії виставки) - 

проведено. 

18 листопада: Міжнародний Інформаційний день програми Еразмус+ (м. Осло) 

Презентація пріоритетів, пошук партнерів, виконано. 

18 листопада: Бізнес форум Україна-Норвегія. Презентація пріоритетів, пошук 

партнерів, взяли участь з презентацією. 

25 листопада: семінар для Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(м.Київ), проведено. 

19-20 листопада: Міжнародний Інформаційний день програми Еразмус+ (м. Бордо) 

Презентація пріоритетів, пошук партнерів, виконано. 

27 листопада: семінар для координаторів ЄКТС щодо запровадження інструментів 

Болонського процесу (м.Львів) проведено, матеріали на сайті тут 

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
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28 листопада семінар Еразмус+ для студентів (м. Львів), проведено, матеріали на сайті. 

1 грудня: семінар для аграрних університетів щодо програми Еразмус+ (м.Київ) 

проведено, матеріали на сайті. 

1 грудня: семінар для робочих груп з написання проектів - проведено. 

грудень: моніторинг поточних проектів 4-х проектів (4, 6, 19, 23, Харків, Чернівці, Київ) 

- проведено, звіти подано. 

9 грудня: Інформаційний день програми Еразмус+ (м. Тернопіль), проведено, матеріали 

на сайті 

10 грудня: тренінг з написання проектів Еразмус+ (м. Тернопіль) проведено, матеріали 

розіслано учасникам 

9-12 грудня проведення консультацій з МОН України і Представництвом ЄС в Україні 

щодо складу Команди експертів з реформування вищої освіти на 2015 р. Рекомендації 

подано до Представництва ЄС в Укарїні для подання в ЕАСЕА. Після затвердження новий 

склад команди розпочав роботу в січні 2015 р. 

листопад-грудень: підготовка до друку Інформаційного бюлетеня з описами 94 проектів 

Темпус IV - опубліковано на сайті. 

листопад-грудень 2014: підготовка до друку Глосарію вищої освіти і Методичних 

рекомендацій щодо створення освітніх програм - опубліковано на сайті 

грудень 2014-лютий 2015 р: підготовка детального звіту про роботу НТО в Україні для 

подання картки моніторингу в МОН України, Мінеконом розвитку України та звіт перед 

Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Брюссель, 

Представництво ЄС в Україні - подано 

грудень 2014-січень 2015 - реєстрація нового проекту "Національний Еразмус+ офіс в 

Україні" в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України - подано. 

План заходів, які проводить Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури на сайті: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en 
 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en

