
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМАНДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ 

ЕКСПЕРТІВ З РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА 2020 р. (проєкт ЄС) 

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, липень: 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. 

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: підготовка та оновлення плану моніторингу проектів 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: робочі зустрічі Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE 

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

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). 

лютий: дедлайни подання організаціями заявок на конкурси Програми Еразмус+ (КА1, КА2, Жан Моне) 

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

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

  

СІЧЕНЬ 

13 січня: зустріч з представниками Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (м. Київ). 

14 січня: зустріч з представниками Генерального директорату професійної освіти МОНУ (м. Київ). 

15 січня: участь oбговоренні програми української мобільності студентів (м. Київ). 

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

20 січня: участь у заході з розвитку потенціалу медичних університетів (м. Київ). 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/2800-zustrich-z-predstavnykamy-natsionalnoho-universytetu-oborony-ukrainy-imeni-ivana-cherniakhovskoho-13012020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2800-zustrich-z-predstavnykamy-natsionalnoho-universytetu-oborony-ukrainy-imeni-ivana-cherniakhovskoho-13012020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2801-zustrich-z-predstavnykamy-heneralnoho-dyrektoratu-profesiinoi-osvity-monu-14012020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2802-uchast-obhovorenni-prohramy-ukrainskoi-mobilnosti-studentiv-16012020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2803-treninhova-sesiia-prohramy-yes-erazmus-za-napriamom-zhan-mone-16012020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2804-uchast-u-zakhodi-z-rozvytku-potentsialu-medychnykh-universytetiv-20012020-m-kyiv.html


27-28 січня: зустріч Національних офісів Програми Еразмус+ (м. Брюссель) з проектними командами-

переможцями 5 конкурсу Еразмус+: CBHE. 

28 січня: скайп-привітання в рамках IIІ Зимової школи Української асоціації дослідників освіти (Київ-

Луцьк) 

28-29 січня: участь у заході Co-creating Erasmus+ and the European Solidarity Corps (м. Брюссель) 

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

30 січня: тренінгова скайп-сесія Програми ЄС Еразмус+ за напрямом Жан Моне для представників 

Тернопільського національного економічного університету (Київ-Тернопіль) 

  

ЛЮТИЙ 

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

4-5 лютого: відкриття та скайп-консультація в рамках проекту КА2:CBHE "UKROTHE" (Київ-Дрогобич) 

6 лютого: участь у засіданні НМР МОН України (м. Київ) 

10-12 лютого: участь у семінарі для переміщених ЗВО (м. Київ) 

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

організацій. 

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

для організацій. 

13 лютого: участь у Creative Spark Policy Forum (м. Київ) 

14 лютого: відкриття Центру новітніх освітніх технологій "USPU Ecosystem" в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини (в рамках MoPED) (скайп, Київ-Умань) 

14 лютого: відкриття проєкту CBHE: MultiEd (скайп, Київ-Запоріжжя) 

15 лютого: участь у 32 сесії EU Study Days (м. Київ) 

19 лютого: участь у тренінгу щодо розробки навчальних програм у відповідності до європейських 

стандартів (в рамках проекту КА2:CBHE WARN) (м. Київ) 

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

25 лютого: участь у семінарі для стейкхолдерів в рамках проекту Erasmus+ «Поліпшення навичок 

спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» (Ag-

Lab) (м. Київ) 

25 лютого: зустріч з представниками Norway’s National Agency for Erasmus+ (м. Київ) 

26 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+ Альянси знань. 

26-27 лютого: участь у TAIEX семінарі з вивчення європейського досвіду щодо порядку здобуття та 

присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва (м. Київ) 

  

БЕРЕЗЕНЬ 

2 березня: участь в установчій конференції Всеукраїнської мережі органів з визнання іноземних 

кваліфікацій UareNet (м. Київ) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/2805-zustrich-natsional-nikh-ofisiv-programi-erazmus-z-proektnimi-komandami-peremozhtsyami-5-konkursu-erazmus-cbhe-27-28-01-2020-m-bryussel-bel-giya.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2805-zustrich-natsional-nikh-ofisiv-programi-erazmus-z-proektnimi-komandami-peremozhtsyami-5-konkursu-erazmus-cbhe-27-28-01-2020-m-bryussel-bel-giya.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2806-skaip-pryvitannia-v-ramkakh-iii-zymovoi-shkoly-ukrainskoi-asotsiatsii-doslidnykiv-osvity-28012020-kyiv-lutsk.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3014-uchast-u-zakhodi-co-creating-erasmus-and-the-european-solidarity-corps-28-29-01-2020-m-bryussel.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2807-zustrich-natsional-nikh-erazmus-ofisiv-29-01-2020-m-bryussel-bel-giya.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2808-treninhova-skaip-sesiia-prohramy-yes-erazmus-za-napriamom-zhan-mone-dlia-predstavnykiv-ternopilskoho-natsionalnoho-ekonomichnoho-universytetu-30012020-kyiv-ternopil.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2808-treninhova-skaip-sesiia-prohramy-yes-erazmus-za-napriamom-zhan-mone-dlia-predstavnykiv-ternopilskoho-natsionalnoho-ekonomichnoho-universytetu-30012020-kyiv-ternopil.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2809-ckaip-konsultatsiia-v-ramkakh-proektu-ka2-cbhe-ukrothe-5022020-kyiv-drohobych.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3017-uchast-u-seminari-dlia-peremishchenykh-zakladiv-vyshchoi-osvity-10-12022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2810-uchast-u-creative-spark-policy-forum-13022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2812-vidkryttia-tsentru-novitnikh-osvitnikh-tekhnolohii-uspu-ecosystem-v-umanskomu-derzhavnomu-pedahohichnomu-universyteti-imeni-pavla-tychyny-14022020-skaip-kyiv-uman.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2812-vidkryttia-tsentru-novitnikh-osvitnikh-tekhnolohii-uspu-ecosystem-v-umanskomu-derzhavnomu-pedahohichnomu-universyteti-imeni-pavla-tychyny-14022020-skaip-kyiv-uman.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2811-skaip-sesiia-v-ramkakh-proiektu-cbhe-multied-14022020-kyiv-zaporizhzhia.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2813-uchast-u-32-sesii-eu-study-days-15022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2814-uchast-u-zakhodakh-v-ramkakh-proektu-ka2cbhe-warn-19022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2814-uchast-u-zakhodakh-v-ramkakh-proektu-ka2cbhe-warn-19022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2818-ceminar-dlia-steikkholderiv-v-ramkakh-proiektu-erasmus-ag-lab-polipshennia-navychok-spetsialistiv-z-laboratornoi-praktyky-u-fakhivtsiv-ahro-prodovolchoho-sektoru-skhidnoi-yevropy-25022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2818-ceminar-dlia-steikkholderiv-v-ramkakh-proiektu-erasmus-ag-lab-polipshennia-navychok-spetsialistiv-z-laboratornoi-praktyky-u-fakhivtsiv-ahro-prodovolchoho-sektoru-skhidnoi-yevropy-25022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2818-ceminar-dlia-steikkholderiv-v-ramkakh-proiektu-erasmus-ag-lab-polipshennia-navychok-spetsialistiv-z-laboratornoi-praktyky-u-fakhivtsiv-ahro-prodovolchoho-sektoru-skhidnoi-yevropy-25022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3015-taiex-seminar-z-vyvchennia-ievropeiskoho-dosvidu-shchodo-poriadku-zdobuttia-ta-prysudzhennia-osvitno-tvorchoho-stupenia-doktora-mystetstva-26-27022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3015-taiex-seminar-z-vyvchennia-ievropeiskoho-dosvidu-shchodo-poriadku-zdobuttia-ta-prysudzhennia-osvitno-tvorchoho-stupenia-doktora-mystetstva-26-27022020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2824-uchast-v-ustanovchii-konferentsii-vseukrainskoi-merezhi-orhaniv-z-vyznannia-inozemnykh-kvalifikatsii-uarenet-02032020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2824-uchast-v-ustanovchii-konferentsii-vseukrainskoi-merezhi-orhaniv-z-vyznannia-inozemnykh-kvalifikatsii-uarenet-02032020-m-kyiv.html


3 березня: участь в семінарі проєкту Еразмус+ КА3 мережі ENIC/NARIC (Київ) 

3 березня: Презентація результатів виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2019 році та 

пріоритетів на 2020 рік (м. Київ) 

4-5 березня: участь у 69 BFUG meeting (м. Київ) 

10 березня: семінар для закладів вищої освіти, які готують фахівців за освітніми програмами з галузі 01 

Освіта/Педагогіка (м. Харків) 

13 березня: презентація Центру інноваційних освітніх технологій в рамаках проєкту MOPED (м. Київ) 

24 березня: дедлайн подання заявок на Еразмус+ Стратегічні партнерства 

31 березня: Facebook-вебінар «Еразмус+ в період пандемії COVID-19: виклики та шляхи їх 

вирішення» (on-line) 

  

КВІТЕНЬ 

2 квітня: дедлайн подання заявок на Еразмус+ СПОРТ. 

7 квітня: Facebook-вебінар «Проєкти з академічної мобільності Еразмус+: рекомендації на час 

карантину» (для команд діючих проєктів, on-line) 

8 квітня: вебінар Української Асоціації Європейських Студій з питання управління проєктами Жана 

Моне (on-line) 

8 квітня: Zoom-вебінар «Впровадження проєктів Жан Моне в умовах пандемії COVID-19» в рамках 

заходу від Української асоціації європейських студій (для новачків-переможців 2020 р., on-line) 

9 квітня: круглий стіл ОПП «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)»: погляд 

бізнесу, практиків та теоретиків (on-line) 

9 квітня: скайп-зустріч в рамках проєкту КА2:CBHE Ag-Lab (on-line) 

14 квітня: Facebook-вебінар «Перші кроки для команд-переможців 2020 р.: PIC, OID, Validation process 

та Programme Guide» (для новачків-переможців 2020 р., on-line) 

15 квітня: Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості вищої освіти у 

країнах Європейського Союзу (за підсумками реалізації Модулю Жан Моне, on-line) 

15 квітня: on-line консультації в рамках проєкту КА2: CBHE Pagoste (on-line) 

16 квітня: Facebook-вебінар «Рекомендації для університетів-переможців 2020 р. проєктів з 

академічної мобільності» (для новачків-переможців 2020 р., on-line) 

21 квітня: Facebook-вебінар «Жан Моне: обов’язкові кроки після перемоги та рекомендації щодо 

подальшої реалізації» (для переможців 2020 р., on-line) 

21-22 квітня: участь у вебінарах в рамках проєкту KA2: CBHE Pagoste (on-line) 

23 квітня: Facebook-вебінар «Національна команда експертів з реформування вищої освіти Еразмус+: 

нові знання та можливості у модернізації освітніх програм закладу вищої освіти» (on-line) 

23 квітня: Конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін» (в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль, on-line) 

24 квітня: kick-off meeting в рамках проєкту КА2: CBHE UniClaD (on-line) 

28 квітня: Facebook-вебінар «Поради щодо перших кроків та подальшого впровадження для проєктів-

переможців з розвитку потенціалу вищої освіти» (для переможців 2020 р., on-line) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/2825-uchast-v-seminari-proiektu-erazmus-ka3-i-comply-merezhi-enic-naric-03032020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2826-prezentatsiia-rezultativ-vykonannia-uhody-pro-asotsiatsiiu-mizh-ukrainoiu-ta-yes-u-2019-rotsi-ta-priorytetiv-na-2020-rik-03032020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2826-prezentatsiia-rezultativ-vykonannia-uhody-pro-asotsiatsiiu-mizh-ukrainoiu-ta-yes-u-2019-rotsi-ta-priorytetiv-na-2020-rik-03032020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2827-uchast-u-69-bfug-meeting-4-5032020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2828-seminar-dlya-zakladiv-vishchoji-osviti-yaki-gotuyut-fakhivtsiv-za-osvitnimi-programami-z-galuzi-01-osvita-pedagogika-10-03-2020-m-kharkiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2828-seminar-dlya-zakladiv-vishchoji-osviti-yaki-gotuyut-fakhivtsiv-za-osvitnimi-programami-z-galuzi-01-osvita-pedagogika-10-03-2020-m-kharkiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2861-prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-tekhnolohii-v-ramkakh-proiektu-moped-13032020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2858-facebook-vebinar-na-temu-erazmus-v-period-pandemii-covid-19-vyklyky-ta-shliakhy-ikh-vyrishennia-310320-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2858-facebook-vebinar-na-temu-erazmus-v-period-pandemii-covid-19-vyklyky-ta-shliakhy-ikh-vyrishennia-310320-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2863-zaproshuiemo-doluchytys-do-facebook-vebinaru-na-temu-proiekty-z-akademichnoi-mobilnosti-erazmus-rekomendatsii-na-chas-karantynu-dlia-komand-diiuchykh-proiektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2863-zaproshuiemo-doluchytys-do-facebook-vebinaru-na-temu-proiekty-z-akademichnoi-mobilnosti-erazmus-rekomendatsii-na-chas-karantynu-dlia-komand-diiuchykh-proiektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2862-ukrainska-asotsiatsiia-yevropeiskykh-studii-zaproshuie-do-uchasti-u-vebinari-prysviachenomu-pytanniam-upravlinnia-proiektamy-zhana-mone-08042020-zoom-format.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2862-ukrainska-asotsiatsiia-yevropeiskykh-studii-zaproshuie-do-uchasti-u-vebinari-prysviachenomu-pytanniam-upravlinnia-proiektamy-zhana-mone-08042020-zoom-format.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2867-zoom-vebinar-na-temu-vprovadzhennia-proiektiv-zhan-mone-v-umovakh-pandemii-covid-19-80420.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2867-zoom-vebinar-na-temu-vprovadzhennia-proiektiv-zhan-mone-v-umovakh-pandemii-covid-19-80420.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2878-kruhlyi-stil-shchodo-obhovorennia-osvitno-profesiinoi-prohramy-informatsiini-upravliaiuchi-systemy-i-tekhnolohii-za-haluziamy-09042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2878-kruhlyi-stil-shchodo-obhovorennia-osvitno-profesiinoi-prohramy-informatsiini-upravliaiuchi-systemy-i-tekhnolohii-za-haluziamy-09042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2879-skajp-zustrich-v-ramkakh-proektu-erasmus-ag-lab-09-04-2020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2886-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-konferentsiia-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-u-krainakh-yes-15042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2886-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-konferentsiia-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-u-krainakh-yes-15042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2884-facebook-vebinar-rekomendatsii-dlia-universytetiv-peremozhtsiv-proiektiv-z-mobilnosti-erazmus-praktychni-porady-shchodo-pershykh-krokiv-ta-podalshoi-realizatsii-dlia-peremozhtsiv-2020-r-16042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2884-facebook-vebinar-rekomendatsii-dlia-universytetiv-peremozhtsiv-proiektiv-z-mobilnosti-erazmus-praktychni-porady-shchodo-pershykh-krokiv-ta-podalshoi-realizatsii-dlia-peremozhtsiv-2020-r-16042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2887-facebook-vebinar-zhan-mone-oboviazkovi-kroky-pislia-peremohy-ta-rekomendatsii-shchodo-podalshoi-realizatsii-dlia-peremozhtsiv-2020-r210420.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2887-facebook-vebinar-zhan-mone-oboviazkovi-kroky-pislia-peremohy-ta-rekomendatsii-shchodo-podalshoi-realizatsii-dlia-peremozhtsiv-2020-r210420.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2891-skajp-zustrich-v-ramkakh-proektu-erasmus-pagoste-21-04-2020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2894-facebook-vebinar-na-temu-natsionalna-komanda-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-erazmus-novi-znannia-ta-mozhlyvosti-u-modernizatsii-osvitnikh-prohram-zakladu-vyshchoi-osvity-230420-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2894-facebook-vebinar-na-temu-natsionalna-komanda-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-erazmus-novi-znannia-ta-mozhlyvosti-u-modernizatsii-osvitnikh-prohram-zakladu-vyshchoi-osvity-230420-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2900-vi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-innovatsiinyi-rozvytok-vyshchoi-osvity-hlobalnyi-ievropeiskyi-ta-natsionalnyi-vymiry-zmin.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2900-vi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-innovatsiinyi-rozvytok-vyshchoi-osvity-hlobalnyi-ievropeiskyi-ta-natsionalnyi-vymiry-zmin.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2906-kick-off-meeting-v-ramkakh-proiektu-ka2-cbhe-uniclad-24042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2899-facebook-vebinar-na-temu-porady-shchodo-pershykh-krokiv-ta-podalshoho-vprovadzhennia-proiektiv-yes-erazmus-z-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-280420-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2899-facebook-vebinar-na-temu-porady-shchodo-pershykh-krokiv-ta-podalshoho-vprovadzhennia-proiektiv-yes-erazmus-z-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-280420-r.html


28-29 квітня: Весняна школа «На шляху до гарантування безпечності харчових продуктів: підходи у 

запровадженні та здійсненні європейського контролю за безпечністю харчових продуктів» в рамках 

проекту Жан Моне (on-line) 

  

ТРАВЕНЬ 

5 травня: участь в онлайн-обговоренні в рамках підготовки плану дій із впровадження Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» (on-line) 

14 -15 травня: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в 

освітньому просторі: європейський та національний досвід» (on-line) 

19 травня: Круглий стіл «Європа – вчора, сьогодні, завтра. Виклики пандемії Covid-19» (on-line) 

19 травня: зустріч в рамках проєкту Еразмус+ CBHE MultiEd (on-line) 

25 травня: Міжнародний круглий стіл «Кращі європейські практики розвитку спільнот» (on-line) 

29-30 травня: участь у конференції «Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, 

перспективи» (on-line) 

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

Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE). 

  

ЧЕРВЕНЬ 

3 червня: Підписання меморандуму про співпрацю із Національним центром підвищення якості освіти 

(Україна-Грузія) 

4 червня: участь у конфереції «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація і стратегічна 

імплементація в Україні» (on-line) 

11 червня: участь у Zoom-зустрічі з командою проєкту Еразмус+ CBHE Ag-Lab (on-line) 

15 червня: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ MULTIED (он-лайн) 

22 червня: Kick off meeting проєкту КА2: CBHE HEIn4 (on-line) 

25 червня: Презентація в рамках EU Study Days (м. Київ) 

25-26 червня: Міжнародна літня школа Жан Моне «Європейські студії для сталого розвитку» та ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Європейські виміри сталого розвитку» (м. Київ) 

26 червня: ІV Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти 

«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження» ( on-line) 

26 червня: Участь у вебінарі “Engaging academic staff in internationalisation” (on-line) 

  

ЛИПЕНЬ 

2 липня: участь у Третьому ярмарку грантів у сфері культури (on-line) 

2 липня: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ TOPAS (м. Київ) 

2 липня: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ UKROTHE (м. Хмельницький) 

7 липня: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ Ag-Lab (м. Суми) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/2881-vesniana-shkola-na-shliakhu-do-harantuvannia-bezpechnosti-kharchovykh-produktiv-pidkhody-u-zaprovadzhenni-ta-zdiisnenni-ievropeiskoho-kontroliu-za-bezpechnistiu-kharchovykh-produktiv-v-ramkakh-proektu-zhan-mone-28-29042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2881-vesniana-shkola-na-shliakhu-do-harantuvannia-bezpechnosti-kharchovykh-produktiv-pidkhody-u-zaprovadzhenni-ta-zdiisnenni-ievropeiskoho-kontroliu-za-bezpechnistiu-kharchovykh-produktiv-v-ramkakh-proektu-zhan-mone-28-29042020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2907-onlain-obhovorennia-v-ramkakh-pidhotovky-planu-dii-iz-vprovadzhennia-initsiatyvy-partnerstvo-vidkrytyi-uriad-05052020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2907-onlain-obhovorennia-v-ramkakh-pidhotovky-planu-dii-iz-vprovadzhennia-initsiatyvy-partnerstvo-vidkrytyi-uriad-05052020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2912-zaproshuiemo-doluchytys-do-iii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-akademichna-kultura-doslidnyka-v-osvitnomu-prostori-ievropeiskyi-ta-natsionalnyi-dosvid-14-15052020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2912-zaproshuiemo-doluchytys-do-iii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-akademichna-kultura-doslidnyka-v-osvitnomu-prostori-ievropeiskyi-ta-natsionalnyi-dosvid-14-15052020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2920-zaproshuiemo-doluchytys-do-kruhloho-stolu-yevropa-vchora-sohodni-zavtra-vyklyky-pandemii-covid-19-19052020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3033-zustrich-v-ramkakh-proiektu-erazmus-cbhe-multied-190520-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3018-mizhnarodnyi-kruhlyi-stil-krashchi-ievropeiski-praktyky-rozvytku-spilnot-25052020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3021-konferentsiia-yevropeiska-proiektna-kultura-v-ukraini-stan-problemy-perspektyvy-29-30052020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3021-konferentsiia-yevropeiska-proiektna-kultura-v-ukraini-stan-problemy-perspektyvy-29-30052020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2990-pidpysannia-memorandumu-pro-spivpratsiu-iz-natsionalnym-tsentrom-pidvyshchennia-iakosti-osvity-3062020-ukraina-hruziia.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2990-pidpysannia-memorandumu-pro-spivpratsiu-iz-natsionalnym-tsentrom-pidvyshchennia-iakosti-osvity-3062020-ukraina-hruziia.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2928-zaproshuiemo-do-uchasti-u-konferetsii-yevropeiski-biznes-modeli-transformatsiia-harmonizatsiia-i-stratehichna-implementatsiia-v-ukraini-04062020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2928-zaproshuiemo-do-uchasti-u-konferetsii-yevropeiski-biznes-modeli-transformatsiia-harmonizatsiia-i-stratehichna-implementatsiia-v-ukraini-04062020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3034-uchast-u-zoom-zustrichi-z-komandoiu-proiektu-erazmus-cbhe-ag-lab-190620-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3020-kick-off-meeting-proiektu-ka2-cbhe-hein4-22062020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3012-uchast-u-eu-study-days-25062020-r.html
https://erasmusplus.org.ua/search/54-materiali-here/3038-zakhody-v-ramkakh-proiektiv-prohramy-yes-erazmus-zhan-mone-25-26062020.html
https://erasmusplus.org.ua/search/54-materiali-here/3038-zakhody-v-ramkakh-proiektiv-prohramy-yes-erazmus-zhan-mone-25-26062020.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2933-zaproshuiemo-do-uchasti-u-iv-mizhnarodnii-naukovii-konferentsii-uado-implementatsiia-ievropeiskykh-standartiv-v-ukrainski-osvitni-doslidzhennia-26062020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2933-zaproshuiemo-do-uchasti-u-iv-mizhnarodnii-naukovii-konferentsii-uado-implementatsiia-ievropeiskykh-standartiv-v-ukrainski-osvitni-doslidzhennia-26062020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3016-uchast-u-vebinari-engaging-academic-staff-in-internationalisation-26062020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3026-tretii-mizhnarodnyi-iarmarok-hrantiv-u-sferi-kultury-culturereload-02072020.html


9 липня: інтерв'ю про переможців Еразмус Мундус для радіо «Промінь» (on-line) 

10 липня: участь у Фокус групі щодо впливу Програми ЄС Еразмус+ 2014-2020 рр. (Київ-Брюссель, on-

line) 

13 липня: EACEA координаційна зустріч з НЕО (on-line) 

15 липня: ZOOM - вебінар з визнання результатів попереднього навчання (Recognition of Prior Learning 

– RPL) в рамках проєкту CBHE QUARSU (on-line) 

20 липня: обговорення особливостей закупівлі обладнання для університетів-партнерів проекту 

Еразмус+ CBHE WARN (on-line) 

20 липня: зустріч з командою та фінансовими менеджерами проєкту UKROTHE щодо управління 

коштами гранту (on-line) 

21 липня: участь у зустрічі для переможців Еразмус Мундус 2020-2022 (on-line) 

22 липня: зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти (on-line) 

23 липня: зустріч в рамках проєкту Еразмус+ CBHE MultiEd (on-line) 

24 липня: зустріч в рамках проєкту Еразмус+ CBHE Ukrothe (on-line)  

  

СЕРПЕНЬ 

8 серпня: участь у відеоконференції Засідання Робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку 

вищої освіти (on-line) 

12 серпня: зустріч з представниками Міністерства освіти і науки України (м. Київ) 

13 серпня: зустріч щодо спільного промо проєкту з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції (on-line) 

13 серпня: участь у відеоконференції МОН щодо «Фінансування вищої освіти»  (on-line) 

14 серпня: скайп-консультації з представниками Національного університету «Львівська політехніка» 

щодо реалізації проєкту розвитку потенціалу вищої освіти "OPTIMA" (on-line) 

18 серпня: зустріч з Національним Еразмус+ офісом в Ізраїлі (on-line) 

19 серпня: зустріч з командою Креативної Європи (on-line) 

20 серпня: інтерв’ю для Офісу Віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (on-

line) 

26 серпня: зустріч із представниками Національного фонду досліджень України 

26 серпня: зустріч із представниками Університету Альфреда Нобеля (м. Київ) 

28 серпня: Facebook-вебінар «Індивідуальні освітні можливості Програми ЄС Еразмус+» (on-line) 

серпень: консультації та робота з документацією 

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

  

ВЕРЕСЕНЬ 

4 вересня: участь у засіданні Робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку вищої освіти (on-

line) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3051-uchast-u-fokus-hrupi-shchodo-vplyvu-prohramy-yes-erazmus-2014-2020-rr-10072020-kyiv-briussel-onlain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3052-eacea-koordynatsiina-zustrich-z-neo-13072020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3050-zoom-vebinar-z-vyznannia-rezultativ-poperednoho-navchannia-v-ramkakh-proiektu-cbhe-quarsu-15072020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3050-zoom-vebinar-z-vyznannia-rezultativ-poperednoho-navchannia-v-ramkakh-proiektu-cbhe-quarsu-15072020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3053-zustrich-v-ramkakh-proiektu-erazmus-cbhe-warn-20072020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3053-zustrich-v-ramkakh-proiektu-erazmus-cbhe-warn-20072020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3054-zustrich-v-ramkakh-proiektu-erazmus-cbhe-proiektu-ukrothe-20072020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3054-zustrich-v-ramkakh-proiektu-erazmus-cbhe-proiektu-ukrothe-20072020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3047-onlain-zustrich-dlia-peremozhtsiv-erazmus-mundus-2020-2022-210720.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3055-zustrich-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-22072020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3056-zustrich-v-ramkakh-proiektu-erazmus-cbhe-multied-23072020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3057-zustrich-v-ramkakh-proiektu-erazmus-cbhe-ukrothe-24072020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3068-uchast-u-zasidanniakh-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-proektu-stratehii-rozvytku-vyshchoi-osvity-serpen-2020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3068-uchast-u-zasidanniakh-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-proektu-stratehii-rozvytku-vyshchoi-osvity-serpen-2020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%20%D0%9D%D0%95%D0%9E%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20(12.08.20)
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3068-uchast-u-zasidanniakh-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-proektu-stratehii-rozvytku-vyshchoi-osvity-serpen-2020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3069-skaip-konsultatsii-shchodo-realizatsii-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-optima-14082020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3069-skaip-konsultatsii-shchodo-realizatsii-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-optima-14082020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3122-zustrich-iz-predstavnykamy-natsionalnoho-fondu-doslidzhen-ukrainy-26082020-r-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3299-zustrich-iz-predstavnykamy-universytetu-alfreda-nobelia-26082020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3064-zaproshuiemo-doluchytys-do-facebook-vebinaru-na-temu-indyvidualni-osvitni-mozhlyvosti-prohramy-yes-erazmus-28082020.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3068-uchast-u-zasidanniakh-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-proektu-stratehii-rozvytku-vyshchoi-osvity-serpen-2020-on-line.html


5 вересня: Erasmus+ Picnic з ESN-Kyiv (м. Київ) 

7-28 вересня: участь у робочій групі Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій з підготовки 

Рекомендацій до Комітетських слухань з питань акредитації «Рік акредитації освітніх програм за новою 

процедурою: підсумки, проблеми, перспективи»  

10 вересня: зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти (on-line) 

11 вересня: Facebook-вебінар «Конкурс 2020-2021 рр.: як стати партнером проєкту напряму 

Стратегічного партнерства» спільно з Creative Europe (on-line) 

15 вересня: зустріч з ESN-Kyiv щодо спільного заходу в рамках #ErasmusDays 2020 (on-line) 

15 вересня: участь в онлайн-обговоренні в рамках підготовки нового плану дій із впровадження 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (on-line) 

17 вересня: участь в урочистостях, присвячених святкуванню 90-річчя Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (on-line) 

18 вересня: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ PAGOSTE (on-line) 

20 вересня: ESN-Kyiv день «Присвята до спільноти для Newbies» (м. Київ) 

25 вересня: участь у презентації дослідження «Євромапа України-2. Рейтинг європейської інтеграції 

областей» (м. Київ) 

28 вересня: зустріч НЕО в Україні з представниками МОН України (м. Київ) 

29 вересня: участь у зустрічі проєкту CBHE DESTIN (он-лайн) 

29 вересня: вебінар від European University Association "Closing the gap: the Bologna Process at higher 

education institutions" (on-line) 

  

ЖОВТЕНЬ 

1 жовтня: Семінар-дискусія «Методика проведення і процедури підготовки до акредитації освітньо-

наукових програм третього циклу освіти» в рамках проєкту CBHE DocHub (м. Київ) 

2 жовтня: Моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ UniClaD (on-line) 

5 жовтня: Kick-Off-Meeting: Bologna Hub Peer Support (on-line) 

6 жовтня: участь у зустрічі в рамках проєкту CBHE INTERADIS (on-line) 

6-7 жовтня: участь у семінарі-тренінгу «Фандрайзинг. Написання проєктів. Успішні кейси проєктів Жан 

Моне»(он-лайн) 

8 жовтня: участь у панельній дискусії «Еразмус: майбутнє Європейських молодіжних програм обмінів 

в Україні» в рамках заходу «Презентація виставки світлин з волонтерських проєктів програми Erasmus+ 

у 2014-2020 роках» (м. Київ) 

12 жовтня: участь у Днях Кар’єри ЄС (on-line) 

12-15 жовтня: дискусія «Як владі та ГО втілити проєкт за підтримки ЄС: успішні кейси» (on-line) 

13 жовтня: вебінар від European University Association "Internationalisation and mobility policies and 

practices" (on-line) 

15 жовтня: презентація в рамках Erasmus+Days для представників Полтавської політехніки імені Юрія 

Кондратюка (on-line) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3300-erasmus-picnic-z-esn-kyiv-05092020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/search/54-materiali-here/3103-zustrich-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-10092020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3073-zaproshuiemo-doluchytys-do-zoom-vebinaru-na-temu-novatsii-konkursiv-prohramy-yes-erazmus-ta-iak-doluchytys-do-stratehichnoho-partnerstva.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3073-zaproshuiemo-doluchytys-do-zoom-vebinaru-na-temu-novatsii-konkursiv-prohramy-yes-erazmus-ta-iak-doluchytys-do-stratehichnoho-partnerstva.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3123-uchast-u-onlain-obhovorenni-v-ramkakh-vprovadzhennia-initsiatyvy-partnerstvo-vidkrytyi-uriad-15092020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3123-uchast-u-onlain-obhovorenni-v-ramkakh-vprovadzhennia-initsiatyvy-partnerstvo-vidkrytyi-uriad-15092020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3319-uchast-v-urochystostiakh-prysviachenykh-sviatkuvanniu-90-richchia-dniprovskoho-natsionalnoho-universytetu-zaliznychnoho-transportu-imeni-akademika-v-lazariana-17092020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3319-uchast-v-urochystostiakh-prysviachenykh-sviatkuvanniu-90-richchia-dniprovskoho-natsionalnoho-universytetu-zaliznychnoho-transportu-imeni-akademika-v-lazariana-17092020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3302-esn-kyiv-den-prysviata-do-spilnoty-dlia-newbies-20092020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3079-prezentatsiia-doslidzhennia-yevromapa-2.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3079-prezentatsiia-doslidzhennia-yevromapa-2.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3320-uchast-u-zustrichi-proiektu-cbhe-destin-29092020-on-line.html
https://www.eua.eu/events/144-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://www.eua.eu/events/144-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3083-seminar-dyskusiia-z-aktualnoi-temy-metodyka-provedennia-i-protsedury-pidhotovky-do-akredytatsii-osvitno-naukovykh-prohram-tretoho-tsyklu-osvity-01102020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3083-seminar-dyskusiia-z-aktualnoi-temy-metodyka-provedennia-i-protsedury-pidhotovky-do-akredytatsii-osvitno-naukovykh-prohram-tretoho-tsyklu-osvity-01102020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/component/flexicontent/54-materiali-here/3104-uchast-u-bologna-hub-peer-support-kick-off-workshop-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3081-zaproshuiemo-do-uchasti-u-roboti-seminaru-treninhu-fandraizynh-napysannia-proiektiv-uspishni-keisy.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3081-zaproshuiemo-do-uchasti-u-roboti-seminaru-treninhu-fandraizynh-napysannia-proiektiv-uspishni-keisy.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3085-zaproshuiemo-vziaty-uchast-u-prezentatsii-vystavky-svitlyn-z-prohram-erasmus-molod-ta-yevropeiskyi-korpus-solidarnosti-evs-ta-esc.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3085-zaproshuiemo-vziaty-uchast-u-prezentatsii-vystavky-svitlyn-z-prohram-erasmus-molod-ta-yevropeiskyi-korpus-solidarnosti-evs-ta-esc.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3303-uchast-u-dniakh-kariery-yes-12102020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3091-zaproshuiemo-doluchytysia-do-onlain-dyskusii-yak-vladi-ta-ho-vtilyty-proiekt-za-pidtrymky-yes-uspishni-keisy-12-13-15102020-on-line.html
https://www.eua.eu/events/149-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://www.eua.eu/events/149-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3304-prezentatsiia-v-ramkakh-erasmusdays-dlia-predstavnykiv-poltavskoi-politekhniky-imeni-yuriia-kondratiuka-15102020-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3304-prezentatsiia-v-ramkakh-erasmusdays-dlia-predstavnykiv-poltavskoi-politekhniky-imeni-yuriia-kondratiuka-15102020-on-lain.html


15 жовтня: участь у зустрічі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з Латвійським 

Академічним інформаційним центром (on-line) 

15 жовтня: зустріч щодо діяльності Програми ЄС Еразмус+ в Україні та Національної команди експертів 

з реформування вищої освіти за участі EACEA (on-line) 

15-17 жовтня: всеукраїнські заходи до #ErasmusDays 2020 (on-line) 

17 жовтня: «Марафон Еразмус+» в рамках #ErasmusDays спільно з ESN-Kyiv (on-line) 

19 жовтня: участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Освітні виклики соціокультурної 

сфери. Імплементація європейських цінностей в аудіовізуальній культурі» (on-line) 

20 жовтня: вебінар від European University Association "Digitally enhanced learning and teaching in the 

EHEA context" (on-line) 

20 жовтня: зустріч НЕО в Україні з представниками МОН України (on-line) 

21 жовтня: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ HEIn4 (on-line) 

22-23 жовтня: зустріч Національних офісів Програми Еразмус+ та Національних Еразмус+ офісів (on-

line) 

29 жовтня: вебінар від European University Association "Flexible learning: micro-credentials as a way to 

enhance learning and teaching in the EHEA" (on-line) 

29 жовтня: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ CybPhys (on-line) 

29 жовтня: семінар-тренінг з розроблення стандартів фахової передвищої освіти та методичної 

експертизи проектів стандартів для членів сектору ФПО Науково-методичної ради МОН України (on-

line) 

29 жовтня: участь у зустрічі команд-виконавців проєкту CBHE UKROTHE (on-line) 

29-30 жовтня: Міжнародна конференція «Соціально-економічні виміри євроінтеграційних 

процесів» (on-line) 

жовтень: підготовка до участі у слуханнях Комітету Верховної Ради України (м. Київ) 

  

ЛИСТОПАД 

2 листопада: семінар-тренінг з розроблення стандартів ФПО для розробників стандартів (on-line) 

3 листопада: участь в Erasmus+ Day у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

(on-line) 

4 листопада: участь у семінарі для проєктів CBHE від Виконавчого Агентства ЕАСЕА (on-line) 

4 листопада: зустріч з командою проєкту Жан-Моне у КПІ ім. Ігоря Сікорського (on-line) 

5 листопада: участь у зустрічі консорціуму проєкту Еразмус+ CBHE BIOART (on-line) 

5 листопада: участь в зустрічі проєкту FaBaTO (on-line) 

6 листопада: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ WARN (on-line) 

9 листопада: участь у вебінарі "Making mobility programmes more inclusive for students with disabilities" 

(on-line) 

9 листопада: зустріч з командою проєкту Еразмус+ CBHE PAGOSTE (on-line) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3105-uchast-u-zustrichi-natsionalnoho-ahentstva-iz-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-z-latviiskym-akademichnym-informatsiinym-tsentrom-15102020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3105-uchast-u-zustrichi-natsionalnoho-ahentstva-iz-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-z-latviiskym-akademichnym-informatsiinym-tsentrom-15102020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3109-ukrainian-erasmus-marathon-ta-zakhody-erasmusdays-2020-15-17102020.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3087-ukrayinskyy-erasmus-marathon.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3311-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-osvitni-vyklyky-sotsiokulturnoi-sfery-19102020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3311-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-osvitni-vyklyky-sotsiokulturnoi-sfery-19102020-on-line.html
https://www.eua.eu/events/145-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://www.eua.eu/events/145-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3108-vazhlyva-informatsiia-pro-novyi-etap-prohramy-yes-erazmus-2021-2022-rr.html
https://www.eua.eu/events/146-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://www.eua.eu/events/146-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3126-seminar-treninh-shchodo-metodychnoi-ekspertyzy-ta-rozroblennia-standartiv-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-29102020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3126-seminar-treninh-shchodo-metodychnoi-ekspertyzy-ta-rozroblennia-standartiv-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-29102020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/search/161-novyny-proektiv/3118-zustrich-komandy-ukrothe-29102020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3080-zaproshuiemo-do-uchasti-u-mizhnarodnii-konferentsii-sotsialno-ekonomichni-vymiry-yevrointehratsiynykh-protsesiv-29-30102020.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3080-zaproshuiemo-do-uchasti-u-mizhnarodnii-konferentsii-sotsialno-ekonomichni-vymiry-yevrointehratsiynykh-protsesiv-29-30102020.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3128-seminar-treninh-shchodo-rozroblennia-standartiv-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-02112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3132-uchast-v-erasmus-day.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3113-vazhlyvo-pidhotovka-finalnykh-zvitiv-proiektiv-cbhe-4112020-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3321-zustrich-z-predstavnykamy-kpi-imeni-ihoria-sikorskoho-04112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/search/10-novyny/3322-uchast-u-zustrichi-konsortsiumu-proiektu-erazmus-cbhe-innovatsiina-multydystsyplinarna-osvitnia-prohrama-zi-shtuchnykh-implantiv-dlia-bio-inzhenerii-dlia-bakalavriv-ta-mahistriv-bioart-05112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3114-zaproshuiemo-doluchytys-do-vebinaru-making-mobility-programmes-more-inclusive-for-students-with-disabilities-09112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3323-uchast-u-zustrichi-z-komandoiu-proiektu-erazmus-cbhe-novi-mekhanizmy-upravlinnia-na-osnovi-partnerstva-ta-standartyzatsii-pidhotovky-vykladachiv-profesiinoi-osvity-v-ukraini-pagoste-09112020-on-line.html


10 листопада: вебінар від European University Association "An introduction to the European Quality 

Assurance Framework" (on-line) 

12 листопада: участь у публічній дискусії «Євромапа України-2. Де в рейтингу європейської 

інтеграції областей Херсон?» (on-line) 

12 листопада: EQAF 2020 - Session III: External quality assurance in emergency situations (on-line) 

17 листопада: вебінар від European University Association "Twenty years of social dimension in the Bologna 

Process: the state of the art and the future" (on-line) 

17 листопада: участь в Erasmus+ Day у Київському національному лінгвістичному університеті (on-line) 

18 листопада: участь у Міжнародних днях в Національному університеті «Запорізька Політехніка» (on-

line) 

18 листопада: участь в Erasmus+ Day у Національному педагогічному університеті імені М. П. 

Драгоманова (on-line) 

18 листопада: HERE team он-лайн семінар для ЗВО південного регіону «Внутрішнє забезпечення якості 

вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» (on-line) 

19 листопада: участь у Міністерській конференції з питань розвитку Болонського процесу (on-line) 

18 листопада: зустріч з командою міжнародного відділу Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (on-line) 

19 листопада: методологічний семінар НАПН України за участі HERE team «Шляхи і механізми 

підвищення конкурентоспроможності університетів України» (on-line) 

19-20 листопада: участь у Міжнародному форумі «Креативна Україна» від Міністерства культури та 

інформаційної політики України (on-line) 

19-20 листопада: участь у "Regional Cluster Meeting on CBHE projects' impact on the impact of E+ Capacity 

Building Higher Education (CBHE) projects in Central Asia" (on-line) 

23 листопада: участь у щорічній зустрічі Мереж ЄС в Україні (on-line)  

23 листопада: оголошення результатів Еразмус+ Спорт за участі України 

24 листопада: участь у DESTIN project board (on-line) 

24 листопада: HERE team он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток 

освітніх програм та їх акредитація» (on-line) 

25 листопада: вебінар «Болонський процес та міжнародна академічна мобільність» в рамках проєкту 

FaBaTo (on-line) 

26-27 листопада: HERE Regional seminar on microcredentials (on-line) 

27 листопада: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ BIOART (on-line) 

30 листопада: участь в межах тренінгів проєкту Еразмус+ CBHE PAGOSTE (on-line) 

  

ГРУДЕНЬ 

3 грудня: семінар для проєктів-переможців конкурсу Жан Моне 2020 р.  (on-line) 

3 грудня: участь в межах тренінгів проєкту Еразмус+ CBHE PAGOSTE (on-line) 

7 грудня: участь у конференції проєкту Еразмус+ CBHE WARN (on-line) 

https://www.eua.eu/events/147-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://www.eua.eu/events/147-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3125-zaproshuiemo-do-uchasti-u-publichnii-dyskusii.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3125-zaproshuiemo-do-uchasti-u-publichnii-dyskusii.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3308-eqaf-2020-session-iii-external-quality-assurance-in-emergency-situations-12-11-2020-on-line.html
https://www.eua.eu/events/148-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://www.eua.eu/events/148-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html
https://erasmusplus.org.ua/search/10-novyny/3135-uchast-v-erasmus-day-u-kyivskomu-natsionalnomu-linhvistychnomu-universyteti-171120.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3133-internatsionalizatsiia-vdoma-dlia-rozbudovy-potentsialu-politekhnichnoi-osvity-v-ukraini.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3136-uchast-v-erasmus-day-u-natsionalnomu-pedahohichnomu-universyteti-imeni-m-p-drahomanova-181120.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3136-uchast-v-erasmus-day-u-natsionalnomu-pedahohichnomu-universyteti-imeni-m-p-drahomanova-181120.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3130-zaproshuiemo-do-uchasti-u-on-lain-seminari-vnutrishnie-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-rozvytok-osvitnikh-prohram-ta-ikh-akredytatsiia-18112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3130-zaproshuiemo-do-uchasti-u-on-lain-seminari-vnutrishnie-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-rozvytok-osvitnikh-prohram-ta-ikh-akredytatsiia-18112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3131-bologna-conference-in-rome-19-nov-2020.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3324-zustrich-z-komandoiu-mizhnarodnoho-viddilu-natsionalnoho-tekhnichnoho-universytetu-ukrainy-kyivskyi-politekhnichnyi-instytut-imeni-ihoria-sikorskoho-18112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3324-zustrich-z-komandoiu-mizhnarodnoho-viddilu-natsionalnoho-tekhnichnoho-universytetu-ukrainy-kyivskyi-politekhnichnyi-instytut-imeni-ihoria-sikorskoho-18112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3142-metodolohichnyi-seminar-napn-ukrainy-za-uchasti-here-team.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3142-metodolohichnyi-seminar-napn-ukrainy-za-uchasti-here-team.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3325-uchast-u-mizhnarodnomu-forumi-kreatyvna-ukraina-vid-ministerstva-kultury-ta-informatsiinoi-polityky-ukrainy-19-20112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3325-uchast-u-mizhnarodnomu-forumi-kreatyvna-ukraina-vid-ministerstva-kultury-ta-informatsiinoi-polityky-ukrainy-19-20112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3139-egional-cluster-meeting-capacity-building-in-higher-education-project-impact-in-central-asia-19-20-11-2020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3139-egional-cluster-meeting-capacity-building-in-higher-education-project-impact-in-central-asia-19-20-11-2020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3145-shchorichna-zustrich-merezh-yes-v-ukraini-231120-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3157-novi-proiekty-erazmus-sport-za-uchasti-ukrainy.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3326-uchast-u-destin-project-board-24112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3138-druhyi-on-lain-seminar-vnutrishnie-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-rozvytok-osvitnikh-prohram-ta-ikh-akredytatsiia-24112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3138-druhyi-on-lain-seminar-vnutrishnie-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-rozvytok-osvitnikh-prohram-ta-ikh-akredytatsiia-24112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3134-vebinar-bolonskyi-protses-ta-mizhnarodna-akademichna-mobilnist.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3134-vebinar-bolonskyi-protses-ta-mizhnarodna-akademichna-mobilnist.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3167-seminar-sphere-exploring-micro-credentials-26-27112020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3154-provedennia-treninhiv-u-ramkakh-proiektu-erasmus-pagoste.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3146-den-peremozhtsiv-proyektiv-erazmus-zhan-mone.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3154-provedennia-treninhiv-u-ramkakh-proiektu-erasmus-pagoste.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3162-uchast-u-vseukrainskii-naukovo-praktychnii-konferentsii.html


8 грудня: участь у заході в межах проєкту Еразмус+ DESTIN (on-line) 

10 грудня: участь у Third European Education Summit: Digital Education Transformation (on-line) 

10 грудня: участь у координаційній зустрічі проєкту Еразмус+ CBHE MOPED (on-line) 

10-11 грудня: участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими 

освітніми потребами» в межах проєкту Жан Моне (on-line) 

11 грудня: участь у вебінарі «Освітні стандарти» за участі Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти та Науково-методичної ради МОН (on-line) 

11 грудня: участь у Міжнародному воркшопі «Європейська інтеграція: перспективи та виклики для 

України» в межах проєкту Жан Моне (on-line) 

11 грудня: презентаційний семінар для викладачів та науковців НАУКМА «Еразмус+ Жан Моне: 

європейські студії у вашому університеті» (on-line) 

15 грудня: участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Методика викладання 

європейської інтеграції» в межах проєкту Жан Моне (on-line) 

16 грудня: участь у відкритті проєкту «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» 

(«EaP_Initiative») в межах проєкту Жан Моне (on-line) 

16 грудня: участь у вебінарі від Британської Ради на тему "Academic integrity in online assessment – How 

can universities conduct online assessment that is secure and credible?" (on-line) 

17 грудня: участь у відкритті проєкту "Integrating the EU cybersecurity framework and policies in Ukraine"в 

межах проєкту Жан Моне (on-line) 

17 грудня: участь у зустрічі в рамках проєкту CBHE MOPED (on-line) 

17 грудня: участь у зустрічі в рамках проєкту CBHE WORK4CE (on-line) 

18 грудня: участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Європейські цінності різноманіття 

та інклюзії в освіті» в межах проєкту Жан Моне (on-line) 

18 грудня: участь у сесії від Європейської Комісії та ESN про вплив пандемії коронавірусу на мобільність 

студентів у країнах-партнерах Програми Еразмус+ (on-line) 

18 грудня: ICM моніторинг у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира 

Даля (on-line) 

18 грудня: ICM моніторинг у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (on-line) 

19 грудня: участь у заході «Розширюючи горизонти: фінал» (on-line) 

21 грудня: семінар для проєктів-переможців конкурсу CBHE 2020 р.  

21 грудня: ICM моніторинг в Українському католицькому університеті (он-лайн) 

22 грудня: IX Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти 

України в контексті Болонського процесу» (on-line) 

22 грудня: Моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ SMALOG (on-line) 

23 грудня: моніторинг проєкту Еразмус+ СВНЕ QUAERE (on-line) 

28 грудня: участь у зустрічі в межах проєкту CBHE «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи 

до досконалості викладання» (UTTERLY) (on-line) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3327-uchast-u-zakhodi-v-mezhakh-proiektu-erazmus-destin-08122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3309-eqaf-2020-session-iii-external-quality-assurance-in-emergency-situations-10-12-2020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3328-uchast-u-koordynatsiinii-zustrichi-proiektu-erazmus-cbhe-moped-10122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3272-inkliuzyvna-osvita-iak-indyvidualna-traiektoriia-osobystisnoho-zrostannia-dytyny-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3272-inkliuzyvna-osvita-iak-indyvidualna-traiektoriia-osobystisnoho-zrostannia-dytyny-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3272-inkliuzyvna-osvita-iak-indyvidualna-traiektoriia-osobystisnoho-zrostannia-dytyny-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy.html
https://erasmusplus.org.ua/search/54-materiali-here/3255-vebinar-osvitni-standarty-za-uchasti-here-team-11122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/search/54-materiali-here/3255-vebinar-osvitni-standarty-za-uchasti-here-team-11122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3310-uchast-u-mizhnarodnomu-vorkshopi-yevropeiska-intehratsiia-perspektyvy-ta-vyklyky-dlia-ukrainy-v-mezhakh-proiektu-zhan-mone-11122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3310-uchast-u-mizhnarodnomu-vorkshopi-yevropeiska-intehratsiia-perspektyvy-ta-vyklyky-dlia-ukrainy-v-mezhakh-proiektu-zhan-mone-11122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/search/10-novyny/3305-prezentatsiinyi-seminar-dlia-vykladachiv-ta-naukovtsiv-naukma-erazmus-zhan-mone-ievropeiski-studii-u-vashomu-universyteti-11122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/search/10-novyny/3305-prezentatsiinyi-seminar-dlia-vykladachiv-ta-naukovtsiv-naukma-erazmus-zhan-mone-ievropeiski-studii-u-vashomu-universyteti-11122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3151-zaproshuiemo-do-uchasti-v-roboti-vseukrainskoho-naukovo-metodychnoho-seminaru.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3151-zaproshuiemo-do-uchasti-v-roboti-vseukrainskoho-naukovo-metodychnoho-seminaru.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3266-vidkryttia-proiektu-initsiatyva-yes-skhidne-partnerstvo.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3266-vidkryttia-proiektu-initsiatyva-yes-skhidne-partnerstvo.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3274-uchast-u-vebinari-brytanskoi-rady-academic-integrity-in-online-assessment-how-can-universities-conduct-online-assessment-that-is-secure-and-credible-16122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3274-uchast-u-vebinari-brytanskoi-rady-academic-integrity-in-online-assessment-how-can-universities-conduct-online-assessment-that-is-secure-and-credible-16122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3270-intehratsiia-ramok-ta-polityk-yes-z-kiberbezpeky-v-ukraini-cyfra.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3249-zaproshuiemo-do-uchasti-u-konferentsii.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3249-zaproshuiemo-do-uchasti-u-konferentsii.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3306-uchast-u-sesii-vid-yevropeiskoi-komisii-ta-esn-pro-vplyv-pandemii-koronavirusu-na-mobilnist-studentiv-u-krainakh-partnerakh-prohramy-erazmus-18122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3306-uchast-u-sesii-vid-yevropeiskoi-komisii-ta-esn-pro-vplyv-pandemii-koronavirusu-na-mobilnist-studentiv-u-krainakh-partnerakh-prohramy-erazmus-18122020-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3307-uchast-u-zakhodi-rozshyriuiuchy-horyzonty-final-19122020-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3174-den-peremozhtsiv-konkursu-proyektiv-prohramy-yes-erazmus-napryamu-rozvytok-potentsialu-vyshchoyi-osvity-cbhe.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3254-zaproshuiemo-doluchytys-do-ix-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3254-zaproshuiemo-doluchytys-do-ix-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii.html


29 грудня: участь у зустрічі в рамках проєкту CBHE «Міждомені компетентності для здорової та 

безпечної роботи у 21 сторіччі» (WORK4CE) (on-line) 

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). 

 

-- 

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. 

  

План діяльності Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE team) за 

посиланням. 

 

План заходів Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури за 

посиланням. 

 

Проведені заходи проєкту ЄС "НЕО в Україні" за січень-грудень 2019 р. за посиланням 

Проведені заходи проєкту ЄС "НЕО в Україні" за січень-грудень 2018 р. за посиланням 

Проведені заходи проєкту ЄС "НЕО в Україні" за січень-грудень 2017 р. за посиланням 

Проведені заходи проєкту ЄС "НЕО в Україні" за січень-грудень 2014-2016 рр. за посиланням 

Діяльність проєкту з 2009 - 2013 рр. на сайті Національного Темпус офісу в Україні: www.tempus.org.ua  

Звіти про діяльність за проєктами: 2018-2020 рр.; 2015-2017 рр.; 2009-2014 рр. 

 

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Graf_HERE_Activity_Plan_2018_Eng_Oct_website.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Graf_HERE_Activity_Plan_2018_Eng_Oct_website.pdf
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_2019.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/NEO-Ukraine__Activity_plan_2018.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/NEO-Activities_2017.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/NEO_and_NTO_activities_2014-2015-2016.pdf
http://ilid.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3A2018-02-18-19-54-37&catid=30%3Aactive-projects&Itemid=25&lang=uk
http://ilid.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=157%3A-q-q&catid=31%3Acompleted-projects&Itemid=26&lang=uk
http://ilid.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3A2009-04-13-11-16-16&catid=31%3Acompleted-projects&Itemid=26&lang=uk

