
ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМАНДИ ЕКСПЕРТІВ З РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2019 Р. 

січень-грудень: консультації щодо участі у відповідних конкурсах Програми Еразмус+ щодо 

інституційної співпраці. 

січень-грудень: консультації з індивідуальних можливостей та участі у конкурсах Еразмус+: КА1. 

січень-грудень: консультації командам проектів-переможців Програми Еразмус+: Розвиток потенціалу 

вищої освіти. 

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

переможцям конкурсів Програми Еразмус+ (веб-сайт, переклад документів, оновлення Пам'ятки тощо) 

– підготовлено, розміщено на сайті НЕО). 

січень-грудень: консультації проектним командам КА2 з фінансового менеджменту. 

січень-лютий: підготовка детального звіту про роботу проекту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в 

Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти» для подання картки 

моніторингу в МОН України та МЕРТ України (подано) та звіт перед Виконавчим агентством з питань 

освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель, Бельгія), та Представництвом ЄС в Україні 

(подано). 

січень-грудень: участь у слуханнях та відкритих засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти. 

січень-грудень: участь в робочих групах щодо запровадження положень Закону України "Про вищу 

освіту" і інших робочих групах з питань модернізації вищої освіти України. 

січень-грудень: проведення скайп-сесій для ЗВО України (за запитом). 

січень-лютий та серпень-вересень: оновлення плану моніторингу проектів Темпус і Еразмус+, 

відповідно до завдання від ЕАСЕА. 

січень-грудень: паралельне проведення моніторингових місії та інформаційних/тренінгових сесій. 

січень-грудень: проведення семінарів/тренінгів для новачків щодо написання проектів Програми 

Еразмус+ (за зверненням). 

січень-грудень: зустрічі з Представництвом ЄС в Україні та Міністерством освіти і науки України щодо 

стратегічного планування спільних заходів. 

січень-грудень: оновлення матеріалів для команд-виконавців проектів на сайті (оновлення 

щомісячно). 

січень-грудень: 3-и робочі зустрічі Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE 

team) (планування, виконання заходів та оновлення складу). 

січень-березень: аудит ЕАСЕА документації проекту «Національна команда експертів з реформування 

вищої освіти (HERE team)». 

січень-лютий: зустріч з Міністерством освіти і науки України щодо проектних заявок на конкурс 

Програми Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) (підписання мандатів). 

січень-лютий: розроблення плану діяльності Національної команди експертів. 

січень-лютий: дедлайни подання індивідуальними особами заявок на конкурс стипендій Еразмус+: 

Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Joint Master Degrees - EMJMD) - 

завершено. 



лютий-грудень: консультації щодо нормативно-правової бази та фінансового управління проектами 

Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE). 

  

СІЧЕНЬ 

16 січня: тренінгова сесія Програми ЄС Еразмус+ за напрямом Жан Моне (16.01.19, м. Київ). 

17 січня: тренінгова скайп-сесія «Рекомендації з підготовки проектних заявок за напрямом Програми 

ЄС Еразмус+ Жан Моне Модуль» (Київ-Чернігів). 

22 січня: тренінгова скайп-сесія «Особливості та рекомендації з підготовки проектних заявок за 

напрямом Програми ЄС Еразмус+ Жан Моне» (Київ-Львів). 

23 січня: зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти (м. Київ). 

24 січня: дедлайн подання заявок на Еразмус+ Молодь: Розбудова потенціалу. 

28-29 січня: зустріч Національних офісів Програми Еразмус+ (м. Брюссель) з проектними командами-

переможцями 3 конкурсу Еразмус+: CBHE. 

30 січня: зустріч Національних Еразмус+ офісів (Брюссель). 

  

ЛЮТИЙ 

5 лютого: Інформаційний день Еразмус+ СПОРТ (Брюссель) (онлайн). 

5 лютого: тренінгова скайп-сесія «Рекомендації з підготовки проектних заявок за напрямом Програми 

ЄС Еразмус+ Жан Моне» (Київ-Тернопіль). 

6-7 лютого: Міжнародний семінар із запровадження спільних програм вищої освіти в Україні спільно з 

Міністерством освіти і науки України, Інститутом вищої освіти НАПН України, Британською Радою в 

Україні, Advance HE (Велика Британія), Консалтинговою компанія «Cormack Consultency Group» (Велика 

Британія), Посольство Литви в Україні (м. Київ). 

7 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти для організацій. 

9 лютого: презентація Еразмус+ в рамках EU Study Days (Житомир). 

9 лютого: Презентація Програми ЄС Еразмус+: Вища освіта та Молодь (Житомир). 

12 лютого: зустріч із представниками Державної служби якості освіти України (Київ) 

12 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+ КА1: Міжнародна кредитна мобільність для 

організацій. 

14 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+ КА1: Спільні магістерські програми Еразмус Мундус 

для організацій. 

20 лютого: зустріч з Чеською ГО "People in Need" (м. Київ).  

18 лютого: Презентація Звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом у 2018 році (м. Київ). 

21 лютого: Презентація Програми Еразмус+ в рамках "День інноватора" (м. Київ). 

22 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+: Жан Моне. 

25 лютого: Презентація програми ЄС Еразмус+ в рамках Молодіжного Форуму "Думка молоді важлива. 

Перспективи вступу в НАТО та ЄС" (м. Переяслав-Хмельницький). 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/2061-treninhova-sesiia-zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2063-treningova-skajp-sesiya-zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2063-treningova-skajp-sesiya-zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2124-treningova-skajp-sesiya-napryamom-zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2124-treningova-skajp-sesiya-napryamom-zhan-mone.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-youth-2019_en
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2500-zustrich-natsional-nikh-ofisiv-programi-erazmus-m-bryussel-z-proektnimi-komandami-peremozhtsyami-3-konkursu-erazmus-cbhe-28-29-01-19-m-bryussel-bel-giya.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2500-zustrich-natsional-nikh-ofisiv-programi-erazmus-m-bryussel-z-proektnimi-komandami-peremozhtsyami-3-konkursu-erazmus-cbhe-28-29-01-19-m-bryussel-bel-giya.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2501-zustrich-natsional-nikh-erazmus-ofisiv-ta-natsional-nikh-erazmus-agentstv-30-01-19-m-bryussel-bel-giya.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/sport-info-day-2019_en
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2147-rekomendatsii-z-pidhotovky-proektnykh-zaiavok-za-napriamom-zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2147-rekomendatsii-z-pidhotovky-proektnykh-zaiavok-za-napriamom-zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2181-mizhnarodnyi-seminar-iz-zaprovadzhennia-spilnykh-prohram-vyshchoi-osvity-v-ukraini.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2019_en
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2160-prezentatsiia-erazmus-v-ramkakh-eu-study-days-090219-m-zhytomyr.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2130-prezentatsiia-prohramy-yes-erazmus-vyshcha-osvita-ta-molod-9022019-m-zhytomyr.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2183-zustrich-iz-predstavnykamy-derzhavnoi-sluzhby-iakosti-osvity-ukrainy.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2019_en
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2185-prezentatsiia-zvitu-pro-vykonannia-uhody-pro-asotsiatsiiu-mizh-ukrainoiu-ta-yevropeiskym-soiuzom-u-2018-rotsi.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2185-prezentatsiia-zvitu-pro-vykonannia-uhody-pro-asotsiatsiiu-mizh-ukrainoiu-ta-yevropeiskym-soiuzom-u-2018-rotsi.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2189-uchast-u-dni-innovatora.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2019_en
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2194-dumka-molodi-vazhlyva-perspektyvy-vstupu-v-nato-ta-yes.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2194-dumka-molodi-vazhlyva-perspektyvy-vstupu-v-nato-ta-yes.html


25 лютого: зустріч з представниками ЧНУ імені Юрія Федьковича та ДВНЗ "Буковинський державний 

медичний університет" (м. Чернівці) 

28 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+ Альянси знань, Стратегічні партнерства. 

  

БЕРЕЗЕНЬ 

2 березня: Міжнародна виставка "Study in Europe" (Київ). 

5 березня: Заходи Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (м. Київ). 

12 березня: участь у Робочій групі МОН щодо змін до Закону України «Про вищу освіту» (м. Київ). 

14-16 березня: участь в рамках Дев’ятої міжнародної виставки освіти за кордоном "World Edu" та 

Десятої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти" (м. Київ). 

20 березня: розповсюдженя матеріалів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Дні кар’єри ЄС" 

(м. Вінниця). 

21 березня: дедлайн подачі заявок на конкурс Еразмус+: Стратегічні партнерства. 

25-26 березня: навчальний візит для національних команд експертів з реформування вищої освіти 

(HERE team) на тему "Social Inclusion: University policies and practices" (м. Амстердам, Нідерланди). 

26-27 березня: участь у II українському Форумі міжнародної освіти (м. Київ). 

27 березня: тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ). 

27 березня: участь у засіданні BFUG (м. Київ) 

28 березня: участь у засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ) 

28 березня: зустріч з проректорами з міжнародних зв'язків у МОН (м. Київ) 

28 березня:спільний семінар Центру імені Жана Моне з європейських студій (НаУКМА) та 

Західноукраїнського дослідницького центру з європейських студій (ЛНУ імені Івана Франка) 

29 березня: скайп-привітання в рамках Міжнародної молодіжної конференції з поширення кращих 

практик - International Youth Conference "Entrepreneurial EAST (Entrepreneurship Activities – Strategic 

Training): sharing the experience" (м. Вінниця) 

  

КВІТЕНЬ 

3 квітня: презентація індивідуальних можливостей для студентів та працівників університетів (м. Київ). 

4 квітня: дедлайн подання заявок на Еразмус+ СПОРТ. 

4 квітня: участь у засіданні НМР МОН України щодо конкурсного відбору членів НМК (розробників 

стандартів ВО). 

5 квітня: Інформаційний день Програми ЄС Еразмус+ Молодь (м. Київ). 

10-12 квітня: ICM contact seminar (м. Варшава, Польща). 

10 квітня: розповсюдженя матеріалів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Дні кар’єри 

ЄС" (м. Львів). 

10 квітня: розповсюдженя матеріалів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Дні кар’єри 

ЄС" (м. Полтава). 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/2150-mizhnarodna-vystavka-study-in-europe-20319-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2258-finalnyi-zakhid-prohramy-rozvytku-liderskoho-potentsialu.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2283-shchorichni-osvitni-vystavky-suchasni-zaklady-osvity-ta-world-edu-14-16-bereznia-2019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2283-shchorichni-osvitni-vystavky-suchasni-zaklady-osvity-ta-world-edu-14-16-bereznia-2019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/54-materiali-here/2464-navchalnyi-vizyt-here-team-sotsialna-intehratsiia-polityka-ta-praktyka-universytetiv-25-260319-m-amsterdam.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/54-materiali-here/2464-navchalnyi-vizyt-here-team-sotsialna-intehratsiia-polityka-ta-praktyka-universytetiv-25-260319-m-amsterdam.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2427-druhyi-ukrainskyi-forum-mizhnarodnoi-osvity.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2339-treninh-dlia-pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2520-uchast-u-zasidanni-bfug-bologna-follow-up-group-27022019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2521-uchast-u-zasidanni-natsionalnoho-ahentstva-iz-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-28032019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2522-zustrich-z-prorektoramy-z-mizhnarodnykh-zviazkiv-u-mon-28032019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2310-spilnyy-seminar-na-shlyakhu-do-doskonalosti-yevropeyski-studiyi-v-ukrayini-28032019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2310-spilnyy-seminar-na-shlyakhu-do-doskonalosti-yevropeyski-studiyi-v-ukrayini-28032019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2532-skaip-pryvitannia-v-ramkakh-mizhnarodnoi-molodizhnoi-konferentsii-290319-kyiv-vinnytsia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2532-skaip-pryvitannia-v-ramkakh-mizhnarodnoi-molodizhnoi-konferentsii-290319-kyiv-vinnytsia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2532-skaip-pryvitannia-v-ramkakh-mizhnarodnoi-molodizhnoi-konferentsii-290319-kyiv-vinnytsia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2320-prezentatsiia-mozhlyvostei-erazmus-dlia-studentiv-ta-vypusknykiv-030419-m-kyiv.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2019_en
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2502-uchast-u-zasidanni-nmr-mon-ukrainy-shchodo-konkursnoho-vidboru-chleniv-nmk-rozrobnkiv-standartiv-vo.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2315-informatsiinyi-den-prohramy-yes-erazmus-molod-50419-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2503-zustrich-z-predstavnykamy-universytetiv-yes-z-pytan-spivpratsi-erazmus-ka1-icm-10-120419-m-varshava-polshcha.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2504-rozpovsiudzhennia-materialiv-v-ramkakh-proektu-predstavnytstva-yes-v-ukraini-dni-kariery-yes-100419-m-lviv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2504-rozpovsiudzhennia-materialiv-v-ramkakh-proektu-predstavnytstva-yes-v-ukraini-dni-kariery-yes-100419-m-lviv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2505-rozpovsiudzhennia-materialiv-v-ramkakh-proektu-predstavnytstva-yes-v-ukraini-dni-kariery-yes-100619-m-poltava.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2505-rozpovsiudzhennia-materialiv-v-ramkakh-proektu-predstavnytstva-yes-v-ukraini-dni-kariery-yes-100619-m-poltava.html


10 квітня: подано матеріали до Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти щодо стипендіального 

забезпечення в рамках реалізації програм академічної мобільної Еразмус+  для розгляду на 

Парламентських слуханнях (м. Київ). 

11 квітня: презентація та розповсюдженн матеріалів Еразмус+ у Днях кар’єри ЄС (м. Тернопіль). 

11 квітня: презентація та розповсюдженн матеріалів Еразмус+ в рамках EU Study Days (Тернопіль). 

11-12 квітня: участь у конференції "Академічна доброчесність: практичний вимір" (м. Київ) 

15 квітня: Презентація можливостей програми ЄС Еразмус+ для НАКККіМ (м. Київ) 

15 квітня: розповсюдженя матеріалів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Дні кар’єри ЄС" 

(м. Маріуполь). 

15 квітня: зустріч-семінар з фінансовою группою НУФВСУ стосовно обговорення питань управління 

грантовими коштами (м. Київ) 

16 квітня: тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ).  

16 квітня: Інформаційний день Програми ЄС Еразмус+ (м. Київ). 

17 квітня: Презентація індивідуальних можливостей Програми ЄС Еразмус+ (м. Київ) 

18 квітня: розповсюдженя матеріалів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Дні кар’єри ЄС" 

(м. Одеса).  

18-22 квітня: зустріч з партнерами з Італії для розбудови потенціалу Національної музичної академії 

України імені П.І. Чайковського (м. Київ). 

23 квітня: участь у Дні кар’єри ЄС (м. Кривий Ріг). 

23-24 квітня: участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Європейські виміри сталого 

розвитку» (м. Київ) 

25 квітня: участь у Дні кар’єри ЄС (м. Дніпро). 

25 квітня: Інформаційний день Програми ЄС Еразмус+ (м. Дніпро) 

  

ТРАВЕНЬ 

5 травня: організація та презентація Еразмус+ в рамках Національного молодіжного форуму 

"Демократія і я" (м. Київ). 

13-17 травня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ DESTIN (м. Київ) 

14 травня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ C3QA (м. Харків). 

14-16 травня: Міжнародна весняна школа "На шляху до гарантування безпечності харчових продуктів" 

(м. Київ) 

15 травня: скайп-презентація індивідуальних можливостей Еразмус+ для ЗВО Рівненщини (Київ - 

Рівне). 

15 травня: презентація можливостей для студентів, випускників та молоді загалом в рамках 

"Можливості-party" (м. Київ). 

15 травня: участь у семінарі "Підвищуємо обізнаність щодо Угоди про асоціацію" (м. Київ). 

16 травня: розповсюдженя матеріалів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Дні кар’єри ЄС" 

(м. Суми). 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/2523-prezentatsiia-prohramy-yes-erazmus-v-ramkakh-dniv-kariery-yes-11042019-m-ternopil.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2524-prezentatsiia-prohramy-yes-erazmus-v-ramkakh-eu-study-days-11042019-m-ternopil.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2526-prezentatsiia-mozhlyvostei-prohramy-yes-erazmus-15042019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2506-zustrich-seminar-z-finansovoiu-hrupoiu-nufvsu-stosovno-obhovorennia-pytan-upravlinnia-hrantovymy-koshtamy-150419-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2506-zustrich-seminar-z-finansovoiu-hrupoiu-nufvsu-stosovno-obhovorennia-pytan-upravlinnia-hrantovymy-koshtamy-150419-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2339-treninh-dlia-pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2462-informatsiinyi-den-prohramy-yevropeiskoho-soiuzu-erazmus-16042019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2527-prezentatsiia-indyvidualnykh-mozhlyvostei-prohramy-yes-erazmus-17042019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2528-zustrich-z-partneramy-z-italii-dlia-rozbudovy-potentsialu-natsionalnoi-muzychnoi-akademii-ukrainy-imeni-pi-chaikovskoho-18-22042019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2528-zustrich-z-partneramy-z-italii-dlia-rozbudovy-potentsialu-natsionalnoi-muzychnoi-akademii-ukrainy-imeni-pi-chaikovskoho-18-22042019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2507-prezentatsiia-erazmus-v-ramkakh-dni-kariery-yes-230419-m-kryvyi-rih.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2311-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-yevropeyski-vymiry-staloho-rozvytku.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2311-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-yevropeyski-vymiry-staloho-rozvytku.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2463-informatsiinyi-den-prohramy-yes-erazmus-25042019-r-m-dnipro-reiestratsiia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2529-informatsiinyi-den-prohramy-yes-erazmus-25042019-r-m-dnipro.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2466-natsionalnyi-molodizhnyi-forum-demokratiia-i-ia-5052019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2466-natsionalnyi-molodizhnyi-forum-demokratiia-i-ia-5052019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2471-mizhnarodna-vesniana-shkola-na-shliakhu-do-harantuvannia-bezpechnosti-kharchovykh-produktiv-14-160519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2471-mizhnarodna-vesniana-shkola-na-shliakhu-do-harantuvannia-bezpechnosti-kharchovykh-produktiv-14-160519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2508-skaip-prezentatsiia-indyvidualnykh-mozhlyvostei-erazmus-dlia-zvo-rivnenshchyny-150519-kyiv-rivne.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2509-prezentatsiia-mozhlyvostei-dlia-studentiv-vypusknykiv-ta-molodi-zahalom-v-ramkakh-mozhlyvosti-party-150519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2509-prezentatsiia-mozhlyvostei-dlia-studentiv-vypusknykiv-ta-molodi-zahalom-v-ramkakh-mozhlyvosti-party-150519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2530-prezentatsiia-pidvyshchuiemo-obiznanist-shchodo-uhody-pro-asotsiatsiiu-15052019-m-kyiv.html


16 травня:скайп-презентація в рамках Міжнародної конференції «Європейські уроки аграрної політики 

для України» (Київ-Житомир). 

16 травня: Всеукраїнський фестиваль інновацій (м. Київ). 

17 травня: розповсюдженя матеріалів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Дні кар’єри ЄС" 

(м. Хмельницький). 

18 травня: участь у Дні Європи в Україні (м. Київ). 

18 травня: участь у Міжнародній конференції «АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ, ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ 

ТА ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ: ДОСВІД, МОЖЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ» (м. Київ). 

20 травня: моніторинг ICM, Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ). 

21 травня: участь у Дні кар’єри ЄС (м. Івано-Франківськ). 

21 травня: Інформаційний день Програми ЄC Еразмус+ (м. Івано-Франківськ) 

23 травня: участь у Дні кар’єри ЄС (м. Черкаси). 

24 травня: зустріч-консультація з Міністерством освіти та науки України та Представництвом ЄС в 

Україні (м. Київ). 

27-31 травня: презентації в рамках міжнародного тижня тренінгу для університетів партнерів 

"Співпраця, партнерства, менеджмент проектів" (м. Київ). 

28 травня: тренінг в рамках Міжнародного тижня за програмою кредитної мобільності Еразмус+ в 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (м. Київ). 

30 травня: участь у заході "Shkala. Форум з комунікацій для соціальних та поведінкових змін" (м. Київ). 

30 травня 2019: Участь та виступ у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах 

глобалізації», в рамках проекту програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль 

«Україна-ЄС: крос культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (м. Київ) 

травень: національні консультації щодо відбору проектних заявок на конкурс Програми Еразмус+ Ка2: 

Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE). 

  

ЧЕРВЕНЬ 

4 червня: Скайп-презентація: семінар-тренінг «Програма ЄС Еразмус+ напрям ім. Жана Моне: 30 років 

досконалості європейських студій» (Київ-Глухів) 

6–9 червня: презентація Еразмус+ в рамках EU Study Days (Сєвєродонецьк). 

7 червня: Скайп-презентація Еразмус+ в рамках «Дні кар’єри ЄС» (м. Сєвєродонецьк) 

7 червня: Участь та виступ у Міжнародній науково-практичній конференції "10-Річчя Східного 

Партнерства: здобутки, виклики, перспективи" (м. Київ) 

11 червня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ FABLAB (м. Харків) 

11-12 червня: Міжнародна конференція «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в 

Україні» (м. Київ) 

12 червня: моніторинг проектів ICM (м. Луцьк). 

13 червня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ MILETUS (м. Луцьк). 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/2510-skaip-prezentatsiia-v-ramkakh-mizhnarodnoi-konferentsii-yevropeiski-uroky-ahrarnoi-polityky-dlia-ukrainy-160519-kyiv-zhytomyr.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2510-skaip-prezentatsiia-v-ramkakh-mizhnarodnoi-konferentsii-yevropeiski-uroky-ahrarnoi-polityky-dlia-ukrainy-160519-kyiv-zhytomyr.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2511-vseukrainskyi-festyval-innovatsii-160519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2512-uchast-u-dni-yevropy-v-ukraini-180519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2513-uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-akademichna-mobilnist-doslidnytski-proekty-ta-hrantovi-prohramy-dosvid-mozhlyvosti-perspektyvy-180519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2513-uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-akademichna-mobilnist-doslidnytski-proekty-ta-hrantovi-prohramy-dosvid-mozhlyvosti-perspektyvy-180519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2476-prezentatsiia-erazmus-v-ramkakh-den-kariery-yes-ivano-frankivsk-21052019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2481-informatsiinyi-den-prohramy-yec-erazmus-21052019-m-ivano-frankivsk.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2514-uchast-u-dni-kariery-yes-230519-m-cherkasy.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2491-erasmus-international-staff-week-v-kyivskomu-politekhnichnomu-instytuti-imeni-ihoria-sikorskoho-28-310519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2491-erasmus-international-staff-week-v-kyivskomu-politekhnichnomu-instytuti-imeni-ihoria-sikorskoho-28-310519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2491-erasmus-international-staff-week-v-kyivskomu-politekhnichnomu-instytuti-imeni-ihoria-sikorskoho-28-310519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2491-erasmus-international-staff-week-v-kyivskomu-politekhnichnomu-instytuti-imeni-ihoria-sikorskoho-28-310519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2491-erasmus-international-staff-week-v-kyivskomu-politekhnichnomu-instytuti-imeni-ihoria-sikorskoho-28-310519-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2482-konferentsiia-ukrayina-yes-kros-kulturni-porivnyannya-v-osvitnikh-doslidzhennyakh-30052019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2482-konferentsiia-ukrayina-yes-kros-kulturni-porivnyannya-v-osvitnikh-doslidzhennyakh-30052019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2482-konferentsiia-ukrayina-yes-kros-kulturni-porivnyannya-v-osvitnikh-doslidzhennyakh-30052019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2482-konferentsiia-ukrayina-yes-kros-kulturni-porivnyannya-v-osvitnikh-doslidzhennyakh-30052019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2490-ceminar-treninh-prohrama-yes-erazmus-napriam-im-zhana-monne-30-rokiv-doskonalosti-yevropeyskykh-studiy-40619-m-hlukhiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2490-ceminar-treninh-prohrama-yes-erazmus-napriam-im-zhana-monne-30-rokiv-doskonalosti-yevropeyskykh-studiy-40619-m-hlukhiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2516-skaip-prezentatsiia-erazmus-v-ramkakh-eu-study-days-70619-m-sievierodonetsk.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2515-skaip-prezentatsiia-erazmus-v-ramkakh-dni-kariery-yes-70619-m-sievierodonetsk.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2493-mizhnarodnyi-forum-rozdumy-pro-maibutnie-vidnosyn-yes-skhidne-partnerstvo-holos-molodykh-naukovtsiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2493-mizhnarodnyi-forum-rozdumy-pro-maibutnie-vidnosyn-yes-skhidne-partnerstvo-holos-molodykh-naukovtsiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2487-mizhnarodna-konferentsiia-rozbudova-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-v-ukraini-11-120619-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2487-mizhnarodna-konferentsiia-rozbudova-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-v-ukraini-11-120619-m-kyiv.html


13 червня: Скайп-презентація в рамках Міжнародної літньої школи «Кращі Європейські практики з 

безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку: виклики для України» (Київ-

Миколаїв) 

13-14 червня: навчальний візит для національних команд експертів з реформування вищої освіти (HERE 

team) на тему: "Recognition: Implications for cross-border access to higher education and mobility" (м. 

Кишинів, Молдова). 

17-19 червня: Eastern Partnership Youth Forum (Вільнюс, Литва). 

17 червня: зустріч з Національний агентством Еразмус+ у Литві (м. Вільнюс, Литва) 

18 червня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ AESOP (м. Полтава). 

19 червня: скайп-презентація в рамках University Partnership Workshop від Американських Рад в Україні 

(Київ-Львів). 

19 червня: моніторинг проектів ICM (м. Полтава). 

21 червня: участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції УАДО «Імплементація європейських 

стандартів в українські освітні дослідження» (м. Київ). 

21 червня: Участь та виступ: ІІІ Міжнародна наукова конференція УАДО «Імплементація європейських 

стандартів в українські освітні дослідження» (м. Київ). 

24 червня: презентація Еразмус+ для Військового Інститут КНУ (м. Київ). 

24-28 червня: Міжнародний тиждень для освітян-партнерів (м. Бамберг, Німеччина) 

25-26 червня: Eastern Partnership Conference on Common Values through Education and Culture (м. 

Тбілісі, Грузія). 

  

ЛИПЕНЬ 

2-3 липня: ICM Seminar (Німеччина). 

2 липня: презентація в рамках II Ярмарки культурних грантів (м. Київ). 

5 липня: зустріч з переможцями Еразмус Мундус 2019 в Представництві ЄС в Україні (м. Київ). 

5 липня: презентація Еразмус+ в рамках EU Study Days (Одеса). 

15 липня: моніторинг проекту Темпус SEHSI (Одеса). 

  

СЕРПЕНЬ 

19 серпня: конференція «Нова Українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи» (м. Київ) 

22 серпня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ ECOIMPACT (м. Одеса) 

29 серпня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ ALIOT (м. Тернопіль) 

серпень: консультації та робота з документацією 

серпень: соновлення матеріалів для виконавців проектів та таблиць баз проектів. 

  

ВЕРЕСЕНЬ 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/2496-mizhnarodna-litnia-shkola-krashchi-yevropeiski-praktyky-z-bezpeky-vodnykh-resursiv-zadlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-vyklyky-dlia-ukrainy-13-15062019-m-mykolaiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2496-mizhnarodna-litnia-shkola-krashchi-yevropeiski-praktyky-z-bezpeky-vodnykh-resursiv-zadlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-vyklyky-dlia-ukrainy-13-15062019-m-mykolaiv.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/2536-seminar-dlia-natsionalnykh-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-vyznannia-vyklyky-dlia-transkordonnoho-dostupu-do-vyshchoi-osvity-ta-mobilnosti-10-11062019-kyshyniv-moldova.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/2536-seminar-dlia-natsionalnykh-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-vyznannia-vyklyky-dlia-transkordonnoho-dostupu-do-vyshchoi-osvity-ta-mobilnosti-10-11062019-kyshyniv-moldova.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2517-uchast-u-eastern-partnership-youth-forum-18-190619-m-vilnius-lytva.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2518-zustrich-z-natsionalnyi-ahentstvom-erazmus-u-lytvi-170619-m-vilnius-lytva.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2483-iii-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-uado-implementatsiia-ievropeiskykh-standartiv-v-ukrainski-osvitni-doslidzhennia-21062019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/2483-iii-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-uado-implementatsiia-ievropeiskykh-standartiv-v-ukrainski-osvitni-doslidzhennia-21062019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2519-prezentatsiia-erazmus-dlia-kadetiv-viiskoho-instytut-knu-24062019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2531-mizhnarodnyi-tyzhden-dlia-osvitian-partneriv-24-28062019-r-bamberh-nimechchyna.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2498-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-skhidnoho-partnerstva-spryiannia-spilnym-tsinnostiam-cherez-osvitu-ta-kulturu-25-26062019-tbilisi-hruziia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2699-icm-seminar-2-3072019-nimechchyna.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2534-prezentatsiia-v-ramkakh-ii-yarmarky-kulturnykh-hrantiv-20719-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2537-prezentatsiia-erazmus-v-ramkakh-eu-study-days-50719-m-odesa-2537.html


5 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ HRLaw (м. Харків) 

9-10 вересня: навчальний візит для національних команд експертів з реформування вищої освіти (HERE 

team) на тему: «Competence Based Education (CBE): Basics, Perspectives, Implementation» (м. Відень, 

Австрія) 

12-13 вересня: Відкрита дискусія «Стан та проблеми реалізації академічної мобільності і визнання 

результатів навчання в Україні» (м. Львів) 

16 вересня: презентація Програми ЄС Еразмус+ в рамках 2019 IEEE 9th International Conference on 

"Nanomaterials: Applications & Properties" (м. Одеса) 

18-19 вересня: міжрегіональний семінар для національних команд експертів з реформування вищої 

освіти (HERE team) на тему "Enhancing QA impact" (Грузія). 

23 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ GameHub (м. Київ) 

24 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ dComFra (м. Київ) 

25 вересня: захід щодо міжпроектної співпраці між проектами Еразмус+ КА2 (м. Київ) 

26-27 вересня: конференція в рамках Еразмус+ MOPED (м. Київ) 

27 вересня: розповсюдженя матеріалів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Дні кар’єри ЄС" 

(м. Харків). 

  

ЖОВТЕНЬ 

10-12 жовтня: участь у заходах рамках флешмобу #ErasmusDays. 

16 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ CRENG (м. Київ). 

16 жовтня: відкриття House of Europe (м. Київ). 

23-24 жовтня: участь Інформаційних Днях СумДУ (м. Суми). 

23 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ ITE-VET (м. Київ). 

29 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ DocHub (м. Львів). 

  

ЛИСТОПАД 

4-8 листопада: Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні (м. Київ): 

4 листопада: Міжнародний Інформаційний День Еразмус+ в Україні – Конкурс 2020 р.: Мобільність 

(академічна та молодіжна), Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну успішними 

практиками (шкільна, професійно-технічна та вища освіта, освіта дорослих, молодь), Підтримка 

реформ (вища освіта та молодь), Жан Моне, Спорт (для організацій-потенційних учасників проектів). 

5 листопада: День міжнародної мобільності Еразмус+ для організацій: успішний проект та його 

ефективна реалізація (для закладів вищої освіти потенційних партнерів та для виконавців поточних 

проектів). 

6 листопада: 

• День переможців проектів з розвитку потенціалу вищої освіти конкурсу 2019 р. щодо особливостей 

впровадження проектів та управління коштами гранту (для переможців конкурсу СВНЕ 2019 р. та 

діючих проектних команд) 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/2549-zaproshuiemo-na-vidkrytu-dyskusiiu-stan-ta-problemy-realizatsii-akademichnoi-mobilnosti-i-vyznannia-rezultativ-navchannia-v-ukraini-12-13092019-m-lviv-ukraina.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2549-zaproshuiemo-na-vidkrytu-dyskusiiu-stan-ta-problemy-realizatsii-akademichnoi-mobilnosti-i-vyznannia-rezultativ-navchannia-v-ukraini-12-13092019-m-lviv-ukraina.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2682-9-mizhnarodna-konferentsiia-nanomaterials-applications-properties-16092019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2682-9-mizhnarodna-konferentsiia-nanomaterials-applications-properties-16092019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/events-and-materials/2781-cross-regional-tam-seminar-enhancing-quality-assurance-impact-18-19-09-2019-batumi-georgia.html
http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/events-and-materials/2781-cross-regional-tam-seminar-enhancing-quality-assurance-impact-18-19-09-2019-batumi-georgia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2696-uchast-u-zakhodi-shchodo-mizhproektnoi-spivpratsi-mizh-proektamy-erazmus-ka2-25092019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2697-uchast-u-konferentsii-novi-pedahohichni-pidkhody-v-steam-osviti-26-27092019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2700-uchast-u-vidkrytti-house-of-europe-16102019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2698-uchast-u-dniakh-mizhnarodnoi-spivpratsi-23-24102019-m-sumy.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2643-materialy-zakhodu-mizhnarodnyi-informatsiinyi-den-prohramy-erazmus-v-ukraini-konkurs-2020-r-04112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2644-materialy-dnia-mizhnarodnoi-mobilnosti-dlia-orhanizatsii-prohramy-erazmus-05112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2645-materialy-klasternoho-seminaru-dlia-peremozhtsiv-konkursu-proiektiv-iz-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-erazmus-yak-uspishno-vprovadzhuvaty-proiekt-ta-upravliaty-koshtamy-hrantu-06112019-m-kyiv.html


• День можливостей Еразмус+ на обміни, навчання, практику, викладання, стажування та підвищення 

кваліфікації (для студентів, випускників та працівників закладів вищої освіти) 

7 листопада: VIII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти 

України: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення 

якості вищої освіти» (для виконавців проектів Еразмус+, закладів вищої освіти, науковців, студентів, 

ENIC/NARIC в Україні) 

8 листопада: День Жан Моне: 

• Частина 1. День проектів-переможців Жан Моне: як успішно впроваджувати проект (для переможців 

та виконавців поточних проектів Жан Моне) 

• Частина 2. День новацій конкурсу Жан Моне 2020 р. (для потенційних учасників) 

11 листопада: Семінар «Можливості для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти за Програмою Еразмус+» (м. Київ) 

13-14 листопада: зустріч Національних офісів Програми Еразмус+ та Національних Еразмус+ офісів 

щодо конкурсів Еразмус+ на 2019-2020 рр. (м. Брюссель). 

16 листопада: участь в конференції «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ» (м. Київ) 

18 листопада: участь у круглому столі «Академічне підприємництво та стартап активність студентів в 

умовах європейської інтеграції» (м. Київ) 

20 листопада: Презентація можливостей Еразмус+ в НМУ імені О.О.Богомольця (м. Київ) 

21-22 листопада: Навчальний візит HERE team "Study Visit “Inclusion in Internationalisation and 

Mobility” (м. Брюссель, Бельгія) 

22 листопада: Презентація можливостей Еразмус+ в Київському університеті імені Бориса 

Грінченка (м. Київ) 

22 листопада: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ REHAB (м. Київ) 

25-26 листопада: регіональний семінар для національних команд експертів з реформування вищої 

освіти (HERE team) на тему "Promoting the international mobility of staff at universities" (м. Єреван, 

Вірменія). 

27-28 листопада: участь в Міжнародному Еразмус+ Інфодні (Італія) 

28 листопада: участь у засіданні НМР МОН (м. Київ) 

  

ГРУДЕНЬ 

2 грудня: Круглий стіл «Як написати успішний проект за програмою Жан Моне» (м. Київ) 

4 грудня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ EDUQAS (м. Львів) 

4 грудня: участь в україно-британському форумі «Досконалість викладання і навчання у вищій 

освіті» (м. Київ) 

4 грудня: участь у відкритті мультимедійного класу в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка за проектом розвитку потенціалу вищої освіти програми ЄС Еразмус+ ECOIMOACT (м. 

Київ) 

5 грудня: участь у 8 щорічному Форумі розвитку громадянського суспільства (м. Київ) 

6 грудня: скайп-сесія для представників Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля (Київ- Сєвєродонецьк) 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/2648-materiali-zakhodu-dnya-individual-nikh-mozhlivostej-erazmus-dlya-studentiv-vipusknikiv-pratsivnikiv-zvo-06-11-2019-m-kijiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2648-materiali-zakhodu-dnya-individual-nikh-mozhlivostej-erazmus-dlya-studentiv-vipusknikiv-pratsivnikiv-zvo-06-11-2019-m-kijiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2646-materialy-viii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-vyshchoi-osvity-ukrainy-v-konteksti-bolonskoho-protsesu-studentotsentrovane-navchannia-vykladannia-ta-otsiniuvannia-iak-chastyna-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-07112019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2646-materialy-viii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-vyshchoi-osvity-ukrainy-v-konteksti-bolonskoho-protsesu-studentotsentrovane-navchannia-vykladannia-ta-otsiniuvannia-iak-chastyna-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-07112019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2646-materialy-viii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-vyshchoi-osvity-ukrainy-v-konteksti-bolonskoho-protsesu-studentotsentrovane-navchannia-vykladannia-ta-otsiniuvannia-iak-chastyna-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-07112019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2647-materialy-dnia-zhan-mone-08112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2666-seminar-mozhlyvosti-dlia-zakladiv-profesiinoi-profesiino-tekhnichnoi-ta-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-za-prohramoiu-erazmus-11112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2666-seminar-mozhlyvosti-dlia-zakladiv-profesiinoi-profesiino-tekhnichnoi-ta-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-za-prohramoiu-erazmus-11112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2701-zustrich-natsional-nikh-ofisiv-programi-erazmus-ta-natsional-nikh-erazmus-ofisiv-13-14-11-2019-m-bryussel.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2701-zustrich-natsional-nikh-ofisiv-programi-erazmus-ta-natsional-nikh-erazmus-ofisiv-13-14-11-2019-m-bryussel.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2685-uchast-v-konferentsii-peredovi-osvitni-praktyky-ukraina-yevropa-svit-16112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2686-kruhlyi-stil-v-ramkakh-proiektu-zhan-mone-modul-u-natsionalnomu-tekhnichnomu-universyteti-kpi-imeni-ihoria-sikorskoho-18112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2686-kruhlyi-stil-v-ramkakh-proiektu-zhan-mone-modul-u-natsionalnomu-tekhnichnomu-universyteti-kpi-imeni-ihoria-sikorskoho-18112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2687-prezentatsiia-mozhlyvostei-erazmus-v-nmu-imeni-oobohomoltsia-20112019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/events-and-materials/2782-here-study-visit-inclusion-in-internationalisation-and-mobility-21-22-11-2019-brussels-belgium.html
http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/events-and-materials/2782-here-study-visit-inclusion-in-internationalisation-and-mobility-21-22-11-2019-brussels-belgium.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2665-informatsiina-sesiia-prohramy-erazmus-22112019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2665-informatsiina-sesiia-prohramy-erazmus-22112019-r-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/events-and-materials/2783-regional-here-team-seminar-promoting-the-international-mobility-of-staff-at-universities-25-26-11-2019-yerevan-armenia.html
http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/events-and-materials/2783-regional-here-team-seminar-promoting-the-international-mobility-of-staff-at-universities-25-26-11-2019-yerevan-armenia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2702-uchast-v-mizhnarodnomu-erazmus-infodni-27-28112019-italiia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2653-kruhlyi-stil-yak-napysaty-uspishnyi-proekt-za-prohramoiu-zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2672-ukraino-brytanskyi-forum-doskonalist-vykladannia-i-navchannia-u-vyshchii-osviti-41219-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2672-ukraino-brytanskyi-forum-doskonalist-vykladannia-i-navchannia-u-vyshchii-osviti-41219-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2668-vidkryttia-multymediinoho-klasu-v-ramkakh-proektu-ecoimpact-04122019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2668-vidkryttia-multymediinoho-klasu-v-ramkakh-proektu-ecoimpact-04122019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2673-forum-rozvytku-hromadianskoho-suspilstva-2019-51119-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2688-skajp-sesiji-dlya-predstavnikiv-peremishchenikh-zvo-6-10-11-12-2019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2688-skajp-sesiji-dlya-predstavnikiv-peremishchenikh-zvo-6-10-11-12-2019.html


9 грудня: участь у конференції eTwinning Plus 2019 (м. Київ) 

10 грудня: участь у Київському обласному молодіжному форумі «Молодь всюди» (м. Ірпінь) 

10 грудня: скайп-сесія для представників Приазовського державного технічного університету (Київ-

Маріуполь) 

11 грудня: скайп-сесія для представників Луганського національного аграрного університету (Київ- 

Старобільськ) 

12 грудня: участь у міжнародній конференції «Європейські цінності та розвиток соціальної 

згуртованості в освіті» (м. Київ) 

12-13 грудня: підсумкова конференція для команд експертів з реформування вищої освіти ТАМ, 

SPHERE (м. Прага, Чехія) 

13 грудня: скайп-сесія для представників Сумського національного аграрного університету (Київ-Суми) 

14 грудня: участь у заході для молоді “Youth Information and Mobility Day: твоя мобільність без меж” (м. 

Київ) 

17 грудня: Прес-конференція «Підтримка ЄС у реформуванні освіти в Україні: гранти Еразмус+ та 

результати 2014-2019 рр.» (м. Київ) 

17 грудня: Зустріч з Erasmus Student Network AISBL та ESN - Kyiv (м. Київ) 

17 грудня: участь у заході Міністерства культури, молоді та спорту України щодо пріоритетів та 

стратегічних цілей Міністерства (м. Київ) 

17 грудня: участь у координаційній зустрічі МОН України з міжнародними організаціями і проєктами 

щодо пріориетів міжнародної співпраці у сфері освіти (м. Київ) 

18 грудня: скайп-сесія для представників Національного університету державної фіскальної служби 

України (Київ-Ірпінь) 

19 грудня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ CRIMHUB (м. Харків) 

19 грудня: Скайп-презентація Еразмус+ Молодь (Київ-Вінниця) 

19 грудня: підсумкова зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти (Київ) 

23 грудня: Практичний семінар-тренінг з підготовки проєктних заявок за напрямом Жан Моне 

Програми ЄС Еразмус+ (м. Київ) 

23 грудня: Інформаційний захід про можливості за Програмою ЄС Еразмус+ (м. Кам'янець-

Подільський) 

24 грудня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ MEDIATIS (м. Київ) 

24 грудня: Форум вищої освіти, Презентація концепції реформи ректорам ЗВО Україні (м. Київ) 

грудень: кластерний семінар Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE 

team) на тему «Exploitation and sustanability of Tempus Projects, synergy and cooperation with society at 

large» та ярмарка проектів співпраці (Темпус, Еразмус+: СВНЕ, Жан Моне) до 25-ої річниці програми 

Темпус в Україні. 

грудень: підготовка моніторингових звітів та звітів про діяльність проектів ЄС «Національний Еразмус+ 

офіс в Україні та Національна команда з реформування вищої освіти» в Україні» для подання в 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та ЕАСЕА 

(Брюссель, Бельгія). 

  

http://erasmusplus.org.ua/novyny/2689-uchast-u-konferentsii-etwinning-plus-2019-9122019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2690-uchast-u-kyivskomu-oblasnomu-molodizhnomu-forumi-molod-vsiudy-9-10122019-m-irpin.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2688-skajp-sesiji-dlya-predstavnikiv-peremishchenikh-zvo-6-10-11-12-2019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2688-skajp-sesiji-dlya-predstavnikiv-peremishchenikh-zvo-6-10-11-12-2019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2688-skajp-sesiji-dlya-predstavnikiv-peremishchenikh-zvo-6-10-11-12-2019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2688-skajp-sesiji-dlya-predstavnikiv-peremishchenikh-zvo-6-10-11-12-2019.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2691-uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-yevropeiski-tsinnosti-ta-rozvytok-sotsialnoi-zhurtovanosti-v-osviti-12122019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2691-uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-yevropeiski-tsinnosti-ta-rozvytok-sotsialnoi-zhurtovanosti-v-osviti-12122019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/events-and-materials/2778-here-annual-conference.html
http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/events-and-materials/2778-here-annual-conference.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2692-skaip-sesiia-dlia-predstavnykiv-sumskoho-natsionalnoho-ahrarnoho-universytetu-13122019-kyiv-sumy.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2693-zakhodi-dlia-molodi-youth-information-and-mobility-day-tvoia-mobilnist-bez-mezh-14122019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2676-yes-pidtrymuie-a-ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainy-vprovadzhuie-hranty-erazmus-rezultaty-ta-vplyv-za-2014-2019-rr.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2676-yes-pidtrymuie-a-ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainy-vprovadzhuie-hranty-erazmus-rezultaty-ta-vplyv-za-2014-2019-rr.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2694-skaip-sesiia-dlia-predstavnykiv-natsionalnoho-universytetu-derzhavnoi-fiskalnoi-sluzhby-ukrainy-18122019-kyiv-irpin.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2694-skaip-sesiia-dlia-predstavnykiv-natsionalnoho-universytetu-derzhavnoi-fiskalnoi-sluzhby-ukrainy-18122019-kyiv-irpin.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2695-praktychnyi-seminar-treninh-z-pidhotovky-proiektnykh-zaiavok-za-napriamom-zhan-mone-prohramy-yes-erazmus-23122019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2695-praktychnyi-seminar-treninh-z-pidhotovky-proiektnykh-zaiavok-za-napriamom-zhan-mone-prohramy-yes-erazmus-23122019-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2675-informatsiinyi-zakhid-pro-mozhlyvosti-za-prohramoiu-yes-23122019-m-kamianets-podilskyi.html


  

На постійній основі: проведення консультацій, зустрічей та інформаційних днів Еразмус+ щодо нових 

конкурсів; інформаційні сесії для ЗВО України за запитом (скайп тощо); тренінги з написання проектів 

за всіма напрямами (КА1, КА2 Жан Моне); семінари для представників міжнародних відділів ЗВО 

України; моніторинг і підтримка діяльності проектів Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти; 

проведення ярмарок проектів; підтримка діяльності Національної команди експертів і заходів для ЗВО 

щодо запровадження положень нового Закону України "Про вищу освіту"; інше. 

 


