Діяльність і заходи проекту ЄС «НЕО в Україні» в 2017 р.
січень-грудень: консультації щодо участі в відповідних конкурсах Еразмус+ для інституційної
співпраці - надаються щоденно.
січень-грудень: консультації щодо стипендіальних можливостей на відкриті конкурси Еразмус+
для індивідуальних осіб (нові можливості відкриті) - надаються щоденно.
січень-грудень: консультації командам проектів переможців програми Еразмус+ - Розвиток
потенціалу вищої освіти - надаються щоденно.
січень-грудень: 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 в листопаді.
січень-лютий: 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 та звіти для ЕАСЕА - готуються.
січень-грудень: участь у слуханнях 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-презентацій для ВНЗ України за запитом.
січень-лютий та серпень-вересень: оновлення плану моніторингу проектів Темпус і Еразмус+,
відповідно до завдання від ЕАСЕА, за можливістю моніторингові місії будуть супроводжуватись
інформаційними сесіями.
січень - грудень: 2 семінари-тренінги для новачків щодо написання проектів Еразмус+ (за
зверненням ВНЗ).
січень-грудень: зустічі з Представництвом ЄС в Україні щодо планування та виконання заходів.
січень-лютий: зустріч Національної команди експертів - планування заходів.
січень: аудит ЕАСЕА документації проекту HERE.
13 січня: участь у зустрічі з експертами, громадськими організаціями з метою обговорення
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року на тему «Забезпечення якості
вищої освіти».
16 січня: зустріч з Міністерством освіти і науки України щодо проектних заявок на конкурс
програми Еразмус+ з Розвитку потенціалу вищої освіти (підписання мандатів).
18 січня: участь у координаційній зустрічі донорів.

25-26 січня: зустріч національних офісів Програми Еразмус+ (м.Брюссель) з проектними
командами переможцями 2 конкурсу Еразмус+ CBHE.
27 січня: зустріч Національних Еразмус+ офісів (Брюссель).
31 січня: Інформаційний день Еразмус+ СПОРТ (Брюссель).
лютий: план діяльності Національної команди для розміщення матеріалів на сайті.
лютий: оновлення матеріалів для команд-виконавців проектів на сайт (оновлення щомісячно).
8-9 лютого: міжнародна конференція з мобільності (Брюссель).
2 лютого: термін подання заявок на Еразмус+ Міжнародна кредитна мобільність.
9 лютого: термін подання заявок на Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти.
7 лютого (Київ), 10 лютого (Харків), 13 лютого (Одеса), 16 лютого (Львів): презентації
особливостей нормативно-правової бази та фінансового управління проектами Еразмус+:
Розвиток потенціалу вищої освіти.
8-10 лютого: участь команди НЕО та HERE у тренінгу Британської Ради з розвитку лідерського
потенціалу університетів
15 лютого: Інформаційний день програми Еразмус+ Молодь (Київ).
16-17 лютого: 17-а сесія Школа європейських студій в Україні (EU Study Days, м.Вінниця)
23 лютого: кінцевий термін подання заявок на Еразмус+ Жан Моне.
23 лютого: Презентація Еразмус+ в рамках Програми стажування у Верховній Раді України
(Київ)
27-28 лютого; 2-3 березня: участь у заходах проекту Еразмус+: СВНЕ - QUAERE, презентація
особливостей фінансового управління проектами.
лютий-березень: оновлення складу команди експертів за підсумками роботи 2015-2016 рр.
2 березня: участь в конференції "Підсумки імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та
ЄС за рік що минув та подальші плани"
9-10 березня: участь у координаційній зустрічі проекту Темпус PICASA, надання консультацій
13 березня: зустріч з комітетами Верховної Ради України щодо співпраці
15 березня: зустріч Національної команди НЕRE (План діяльності на 2017 р.)
17 березня: зустріч донорів з Національним агентством забезпечення якості вищої освіти

24 березня: семінар «Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових
стандартів вищої освіти» (Київ)
27 березня: участь у конференції "OECD Reviews of Integrity in Education: Ukraine 2017" Національний університет імені Тараса Шевченка
30 березня: презентація можливостей програми Еразмус+ для Інформаційних центрів ЕС в
Україні (Львів)
30 березня: Інформаційний день «Можливості програми ЄС Еразмус+ для ВНЗ та студентів,
випускників, викладачів та адміністративного персоналу» (Львів)
31 березня: презентація можливостей Еразмус+ в рамках EU Study Days (Івано-Франківськ)
31 березня: Семінар "Принципи та механізми забезпечення вибору навчальних дисциплін у
межах освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти" (Київ)
4-5 квітня: конгрес "Будуємо Європу в Україні" відкриті лекції (Дніпро)
5 квітня: Інформаційний семінар програми Еразмус+ та HelpDesk для вищих навчальних
закладів (Дніпро)
7 квітня: семінар для вищих навчальних закладів щодо можливостей співпраці між польськими
та українськими університетами та участь в конкурсах з Розвитку потенціалу вищої освіти та
Міжнародної кредитної мобільності: Національне агентство Еразмус+ - Польща (Національний
технічний університет ім.Сікорського "КПІ").
5-6 квітня: Міжнародний семінар для Національних команд експертів: Students as partners in
Higher Education Governance and Quality Assurance (Казахстан)
11 квітня: моніторинг проекту Темпус ePBLNet (Суми), проведено, звіт подано
19 квітня: презентація можливостей для студнтів в рамках проекту Представництва ЄС в Україні
"Будуємо Європу в Україні" (Хмельницький)
21 квітня: надання матеріалів для учасників Інформаційного дня програми Горизонт 2020 з
презентцією про можливості програми Еразмус+ задля синергії (Одеса) - матеріали передано
20-21 квітня: участь в семінарі з Академічної доброчесності - проект USAID (Київ) - взято участь
24-25 квітня: участь у конференції "Актуальні питання навчання іноземців в Україні" (Київ) взято участь
26 квітня: Media Training Support (м. Ужгород)
24-26 квітня: виступ на семінарі Розвиток лідерського потенціалу у співпраці з Британською
Радою (Київ) - взято участь

27 квітня: Інформаційний семінар програми Еразмус+ (м.Тернопіль) - проведено, матеріали
презентацій
28 квітня: моніторинг проекту Темпус SEREIN (м.Тернопіль), звіт подано
8 травня: моніторинг проекту СВНЕ - ALIOT (м.Миколаїв), звіт подано
16 травня: моніторинг проекту Темпус NETСENG (м.Черкаси), звіт подано
17 травня: зустріч з командою проекту Темпус SEREIN - проведено, звіт подано
18 травня: моніторинг проекту Еразмус+ ІТЕ-VET (м.Львів) - проведено, звіт подано
19 травня: моніторинг проектів з міжнародної кредитної мобільності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (м.Львів) - проведено, звіт подано
19 травня 2017 р. Інформаційна сесія «Можливості Програми ЄС Еразмус+ для університетів та
студентів, випускників, викладачів і адміністративного персоналу», проведено, матеріали
презентацій
22-23 травня: участь у конференції проектів Еразмус Мундус і Жан Моне (м.Київ) - взято участь
23 травня: презентація можливостей програми Еразмус+ для дослідників (Міжнародна
конференція молодих учених) - презентовано досвід програми Еразмус+
26 травня: презентації можливостей Еразмус+ в рамках EU Study Days (м.Маріуполь) по скайпу
31 травня - 1 червня: навчальний візит для Національних команд експертів - HERE "Research
based teaching / Universities, entrepreneurship and the knowledge triangle"(Мілан) - взято участь, звіт
на сайті
9 червня: моніторинг проекту Темпус CruiseT (м.Херсон) - проведено, звіт подано
9 червня: моніторинг проекту Темпус ІNOTLES (м.Чернівці) - проведено, звіт подано
13-14 червня: Міжнародний семінар для Національних команд експертів - HERE "Universities
and social outreach / social inclusiveness"(Нікосія, Кіпр) - взято участь, звіт на сайті
13-15 червня: семінар Розвиток лідерського потенціалу у співпраці з Британською Радою (Київ)
19 червня-19 липня: національні консультації щодо відбору проектних заявок на конкурс
Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти - взято участь в обговорені.
21 червня:моніторинг проекту Темпус TATU (м.Одеса) - проведено, звіт подано
22 червня: моніторинг проекту Темпус HETES (м.Івано-Франківськ) - проведено, звіт подано
27 червня: тренінг для відділів міжнародних зв'язків щодо написання та запровадження проектів
з Міжнародної кредитної мобільності - матеріали презентацій

29 червня: моніторинг проекту Темпус - INOVEST (м.Одеса) - проведено, звіт подано
30 червня: моніторинг проекту Темпус ELITE (м.Одеса), проведено, звіт подано
7 липня: зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти та Кластерний
семінар"University Governance and Autonomy; Qf and Study programmes; 3rd cycle/PhD", ТАМ "Development and Implementation of Study Programmes in line with NQF".
7 липня: моніторинг проекту Еразмус+ C3QA (м.Київ) звіт подано
7 липня: орієнтаційна зустріч стипендіатів програми Еразмус Мундус (м.Київ)
13-16 липня: презентації можливостей Еразмус+ в рамках EU Study Days (м.Запоріжжя)
липень: підготовка та подання звітів щодо діяльності проектів до МОН України.
2-4 серпня: участь у семінарі щодо підготовки інструкцій із запровадження проектів
міжнародної кредитної мобільності (Берлін).
серпень: консультації та робота з документацією.
серпень: оновлення матеріалів ІнфоБокса та таблиць баз даних проектів
29 серпня: зустріч з керівництвом Прикарпацького національного університету щодо викликів
реалізації проекту розвитку потенціалу вищої освіти у якості координатора.
4 вересня: моніторинг проекту Темпус GREENCO (м.Одеса) - проведено, звіт подано
5 вересня: моніторинг проекту QUAERE - проведено, звіт подано
8 вересня: моніторинг проекту Темпус NEFESIE (м.Вінниця) - проведено, звіт подано
12 вересня: семінар команди експертів HERE для університетів України "Procedures, tools and
criteria for QA"
13 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ DocHub (м.Київ) - проведено, звіт подано
14 вересня: Інформаційна сесія щодо можливостей в рамках програми Еразмус+ (Краматорськ)
15 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ ECOTESY (Краматорськ) - проведено, звіт подано
19 вересня: моніторинг проекту Темпус RETHINK (м.Київ) - проведено, звіт подано
21 вересня: підсумкова конференція RETHINK (м.Київ) - проведено, звіт подано
22 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ MILETUS (м.Київ) - проведено, звіт подано
3 жовтня: моніторинг проекту СВНЕ - AESOP (Київ) - проведено, звіт подано
6 жовтня: моніторинг проекту Темпус QANTUS (Умань) - проведено, звіт подано

17 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ HRLaw (Харків) - проведено, звіт подано
Міжнародний інформаційний тиждень програми Еразмус+ в Україні (матеріали):
6 листопада: День Жана Моне - як писати проекти та семінар для проектів-переможців конкурсу
Еразмус+ Жан Моне
7 листопада: Міжнародна конференція з питань Болонського процесу (Київ)
7 листопада: День Міжнародної кредитної мобільності - як писати та реалізовувати проекти
(м.Київ).
8 листопада: семінар для проектів-переможців 3 конкурсу Еразмус+ CBHE Розвиток потенціалу
вищої освіти (м.Київ).
9 листопада: Міжнародний Інформаційний день Еразмус+ для ВНЗ щодо співпраці організацій
(м.Київ).
10 листопада: Інформаційний день Еразмус+ для студентів і працівників ВНЗ щодо стипендій
(м.Київ).
10 листопада: тренінг щодо фінансового менеджменту проектів Розвитку потенціалу вищої
освіти (м.Київ).
11 листопада: конференція DAAD на тему: "Модуль – навчальна програма - диплом: що
відбувається у спільних програмах?", презентовано можливості співпраці між університетами
Німеччини і України в рамках програми Еразмус+ (м.Київ)
листопад: семінар-зустріч з проректорами відповідальними за міжнародну діяльність ЗВО щодо
реалізації програми Еразмус+ в Україні (Київ)
17 листопада: моніторинг проекту Темпус DIMTEGU (Дніпро) - проведено, звіт подано
24 листопада: моніторинг проекту Темпус INURE (Львів) - проведено, звіт подано
28 листопада: моніторинг проекту Темпус - ALIGN (Хмельницький) - проведено, звіт подано
11-12 грудня: підсумкова конференція команд експертів з реформування вищої освіти
(м.Брюссель).
21 грудня: підсумкова зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти
(Київ).
27 грудня: презентація можливостей програми Еразмус+ в рамках днів Еразмус+ в
Національному педагогічному університеті імені Драгоманова (м.Київ).
29 грудня: зустріч з ректором Національного університету харчових технологій щодо участі в
конкурсах програми Еразмус+ (м.Київ)

