Програма Європейського Союзу у сфері освіти,
професійного розвитку, молоді та спорту (2014 – 2020 рр.)
МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ
ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ В УКРАЇНІ
4-8 листопада 2019 р., м. Київ, Україна
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60

Програма тижня:
✓ 4.11.2019 – Міжнародний Інформаційний День Програми Еразмус+ в Україні - Конкурс 2020 р.:
Мобільність (академічна та молодіжна); Співпраця задля інновацій та обміну успішними
практиками (вища освіта, освіта дорослих, професійно-технічна, шкільна освіта та молодь);
Підтримка реформ (вища освіта та молодь); Жан Моне; Спорт
✓ 5.11.2019 – День Міжнародної кредитної мобільності Еразмус+: семінар “Як успішно подавати
заявки та якісно впроваджувати проєкти з мобільності”
✓ 6.11.2019 – День переможців – проєктів із розвитку потенціалу вищої освіти Еразмус+: семінар
“Як успішно впроваджувати проєкт та управляти коштами гранту” (переможці 2019 р. та поточні
проєкти CBHE)
✓ 6.11.2019 – День індивідуальних можливостей Еразмус+ (студенти, випускники, працівники
ЗВО)
✓ 7.11.2019 – VIII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої
освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та
оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти»
✓ 8.11.2019 – День Жан Моне Еразмус+:
• Частина 1. Як успішно впроваджувати проєкт Жан Моне (для переможців)
• Частина 2. Як подати заявку на конкурс Жан Моне 2020 (для потенційних партнерів)

Співорганізатори:
Міністерство освіти і науки України,
Міністерство культури, молоді та спорту України,
Представництво Європейського Союзу в Україні,
Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА),
Національні Агентства Еразмус+, Національні Еразмус+ офіси,
Представники українських та європейських університетів

РАДІ ВІТАТИ У СПІЛЬНОТІ ЕРАЗМУС+!

День 1. Понеділок, 4 листопада 2019 р.

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ
ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ В УКРАЇНІ – КОНКУРС 2020 р.
Цільові групи: проректори з міжнародної співпраці, контактні особи Еразмус+, підрозділи
міжнародних звʼязків, проєктні офіси, ЗВО та дослідницькі установи, Національні агентства Еразмус+,
Національні Еразмус+ офіси, інші потенційні партнери, зокрема НУО, представники бізнесу та інші.
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська
60, 2 поверх, актова зала

ПРОГРАМА
9:00-9:30

Реєстрація

9:30-9:45

Вітальне слово
•
Представництво Європейського Союзу в Україні
•
Міністерство освіти і науки України
•
Міністерство культури, молоді та спорту України
•
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Модератор: Світлана ШИТІКОВА, НЕО в Україні
9:45-10:30 Актуальність співпраці в межах програми Еразмус+ для реформ в Україні
•
Міністерство освіти і науки України
•
Міністерство культури, молоді та спорту України
10:30-11:15 Програма ЄС Еразмус+: новації конкурсу 2020 та огляд програми Еразмус після 2021 року
•
Світлана ШИТІКОВА, НЕО в Україні
11:15-11:30 Запитання та відповіді
11:30-12:00 Перерва на каву, спілкування
12:00-12:30 Пошук партнерів та специфіка уникнення дублювання, поради щодо пропозицій та
синергії з іншими проєктами
•
Національні Еразмус+ офіси
•
Національні агентства Еразмус+
12:30-14:00 Проєкти Еразмус+ в Україні: практичні інструкції та приклади для успішних заявок у сфері
освіти та молоді
•
Досвід європейських університетів (уточнюється)
•
Досвід українських університетів
•
Досвід українських НУО
14:00-15:00 Перерва на обід, спілкування
15:00-17:00 Відкритий простір для ідей та спілкування (промо стенди та зони для спілкування)
17:00-18:00 Підсумкові коментарі. Сертифікація.
Робочі мови: українська, англійська (переклад англійською мовою буде забезпечено для іноземних партнерів).
*Будуть організовані спеціальні місця для пошуку партнерства з іноземними партнерами. Запрошуємо університети мати
із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо) для широкого розповсюдження та
виставкових стендів. **Запис чи/та Фото сесія.

День 2. Вівторок, 5 листопада 2019 р.

ДЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+: СЕМІНАР
“ЯК УСПІШНО ПОДАВАТИ ЗАЯВКИ ТА ЯКІСНО ВПРОВАДЖУВАТИ
ПРОЄКТИ МОБІЛЬНОСТІ”
Цільові групи: проректори з міжнародної співпраці, контактні особи Еразмус+, підрозділи міжнародних звʼязків, проєктні офіси,
викладачі ЗВО, Національні агентства Еразмус+, Національні Еразмус+ офіси.
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60, 2 поверх, актова зала.

ПРОГРАМА
9:00-9:30
9:30-9:45

9:45-10:05

10:05-10:45

10:45-11:00

Реєстрація, кава, чай
Вітальне слово
•
Представництво Європейського Союзу в Україні
•
Міністерство освіти і науки України
•
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Модератори: Світлана ШИТІКОВА, Іванна АТАМАНЧУК, НЕО в Україні
Міжнародна кредитна мобільність (ІСМ): можливості співпраці між українськими
університетами та університетами країн-членів Програми
•
Іванна АТАМАНЧУК, НЕО в Україні
Міжнародна кредитна мобільність між українськими університетами та університетами країнчленів Програми: ключові рекомендації щодо написання заявок, процедур та критеріїв
відбору, основні документи і практичні посібники
•
Національні агентства Еразмус+ (уточнюється)
Запитання та відповіді

11:00-11:30 Перерва на каву (промо стенди та зони для спілкування)
11:30-13:30
Досвід підготовки проєктних заявок ІСМ, договірні документи та впровадження проєктів ІСМ
між українськими та європейськими університетами: практичні інструкції та поради
• Досвід українських та європейських університетів
• Презентації Національних агентств Еразмус+
13:30-14:15 Перерва на обід, спілкування (промо стенди та зони для спілкування)
14:15-15:45 Впровадження і адміністрування проєктів міжнародної кредитної мобільності: обмін досвідом.
Паралельна робота в групах: дискусія.
• Період до початку мобільності: укладання міжінститутських угод, відбір та визначення
кандидатів, підготовка угод про навчання та/чи стажування, угод про мобільність персоналу
задля викладання, угод про мобільність персоналу задля підготовки, каталог курсів, вибір
курсів тощо. Модератори: ЄС та українські партнери, Команда НЕО в Україні
• Період під час мобільності: питання логістики для учасників ІСМ (віза, подорож,
страхування життя, перебування тощо), система підтримки, реєстрація на курс/ навчальну
дисципліну, заміна курсу, визначення місць стажування, фінансові виплати тощо.
Модератори: ЄС та українські партнери, Команда НЕО в Україні
• Період після мобільності: транскрипти з оцінками (академічні довідки), звітування
учасників, визнання результатів мобільності для студентів і викладачів, звітування за
проєктами ICM тощо. Модератори: ЄС та українські партнери, Команда НЕО в Україні
15:45-16:15 Панельна сесія: підсумкові презентації за результатами роботи у групах
16:15-16:30 Запитання та відповіді
16:30-17:00 Підсумкові коментарі. Сертифікація. Спілкування
Робочі мови: українська, англійська (переклад англійською мовою буде забезпечено для іноземних партнерів). *Будуть організовані спеціальні місця для
пошуку партнерства з іноземними партнерами. Запрошуємо університети мати із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо)
для широкого розповсюдження та виставкових стендів. **Запис чи/та Фото сесія.

День 3. Середа, 6 листопада 2019 р.
Частина 1.
ДЕНЬ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ ІЗ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЕРАЗМУС+:
семінар “Як успішно впроваджувати проєкт та управляти коштами гранту”
(переможці 2019 р. та поточні проєкти CBHE)
Цільові групи: проректори з міжнародної співпраці, контактні особи Еразмус+, підрозділи міжнародних
звʼязків, команди проєктів, бухгалтери та фінансові менеджери: представники виконавців проєктів СВНЕ.
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60,
2 поверх, зала Вченої ради

ПРОГРАМА
9:00-9:30

Реєстрація, кава, чай

9:30-9:45

Вітальне слово
•
Представництво Європейського Союзу в Україні
•
Міністерство освіти і науки України
•
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Нагородження переможців конкурсу 2019
Модератор: Світлана ШИТІКОВА, НЕО в Україні
Співпраця з Міністерством, очікувані результати, розповсюдження та використання
результатів проєктів і їх вплив
• Міністерство освіти і науки України
Проєкти розвитку потенціалу – використання коштів гранту
• Світлана ШИТІКОВА, НЕО в Україні
Запитання та відповіді

9:45-10:15

10:15-11:00

11:00-11:30
11:30-12:00 Перерва на каву, спілкування
12:00-12:45 Особливості управління та звітності для українських університетів: поради та
рекомендації
• Досвід українських університетів
12.45-13:00 Запитання та відповіді
13:00-13.30 Представлення команд проєктів для міжпроєктної співпраці (8 проєктів)
13:30-14:15 Національні особливості впровадження проєктів
14:15-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

• Світлана ШИТІКОВА, НЕО в Україні
Перерва на обід, спілкування (організовані куточки для промоцій та місця для спілкування
з пошуку партнерства)
Національне законодавство щодо забезпечення якості вищої освіти
• Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні
Запитання та відповіді
Моніторинг проєктів відповідно до інструкцій EACEA
• Іванна АТАМАНЧУК, НЕО в Україні
Реєстрація проєктів у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України
• Петро КРАЙНІК, НЕО в Україні
Запитання та відповіді

17:00-17:15
17:15-18:00 Підсумкові коментарі. Сертифікація. Спілкування.

Робочі мови: українська, англійська (переклад англійською мовою буде забезпечено для іноземних партнерів).
*Будуть організовані спеціальні місця для пошуку партнерства з іноземними партнерами. Запрошуємо університети мати
із собою інформаційні матеріали англійською мовою (ліфлети, буклети, тощо) для широкого розповсюдження та
виставкових стендів. **Запис чи/та Фото сесія.

День 3. Середа, 6 листопада 2019 р.
Паралельний захід
Частина 2.

ДЕНЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕРАЗМУС+
(студенти, випускники, працівники ЗВО)
Цільові групи: Бакалаври, магістри, аспіранти PhD, адміністративні та науково-педагогічні працівники
ЗВО, дослідники, контактні особи Еразмус+, підрозділи міжнародних звʼязків.
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська
60, 2 поверх, актова зала

ПРОГРАМА
13:30-14:00

Реєстрація

14:00-14:15

Вітальне слово
•

Представництво Європейського Союзу в Україні

•

Міністерство освіти і науки України

•

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Модератор: Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні
14:15-15:15

Академічна мобільність Еразмус+ для окремих осіб – Міжнародна кредитна
мобільність (обміни для студентів і працівників ЗВО)
•

Вероніка ТКАЧЕНКО, НЕО в Україні

•

Досвід українських університетів

•

Презентація ESN – Київ

•

Досвід студентів і працівників ЗВО

15:15-15:30

Запитання та відповіді

15:30-16:15

Академічна мобільність Еразмус+ для окремих осіб – Спільні магістерські
програми Еразмус Мундус (повна магістерська програма)

16:15-16:30

•

Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні

•

Випускники спільних магістерських програм Еразмус Мундус

Запитання та відповіді. Підсумкові коментарі. Спілкування.

Робочі мови: українська, англійська
*Фото сесія.

День 4. Четвер, 7 листопада 2019 р.
МІЖНАРОДНА БОЛОНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ та Місія технічної підтримки ЕАСЕА (інституції-бенефіціари проєктів
CBHE та міжнародної кредитної мобільності, ЗВО, дослідники, студенти, ENIC/NARIC в Україні)
VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: студентоцентроване
навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти»
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60, 2 поверх, зала Вченої ради

ПРОГРАМА

09.30
10.15

10.15
11.15

11.45
13.45

14.15
15.45

9.00-09.30 Реєстрація
Відкриття. Вступне слово
• Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, Ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Анна НОВОСАД, Міністр освіти і науки України (МОН України) (уточнюється)
• Сергій БАБАК, Голова, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій (уточнюється)
• Сергій КВІТ, Голова, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
• Василь КРЕМЕНЬ, Президент, Національна академія педагогічних наук України (НАПН України)
• Саймон ВІЛЬЯМС, Директор, Британська Рада в Україні
• Світлана ШИТІКОВА, Директор, Національний Еразмус+ офіс в Україні
Пленарна сесія. Забезпечення якості вищої освіти
Національна система забезпечення якості в Україні: досягнення та виклики
• Олег ШАРОВ, Генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих, МОН України,
Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ (25’)
Підходи ЄПВО до викладання та навчання у вищій освіті в контексті забезпечення якості
• Амелія ВЕІГА, TAM експерт, доктор філософії з освітніх наук, доцент факультету психології та освітніх
наук Університету Порту; дослідник, Центр досліджень освіти (CIIE); Центр досліджень політики з вищої
освіти (CIPES), м. Порту, Португалія (25’)
11.15-11.45 Перерва, кава
Панельна сесія 1. Якість освітніх програм & студентоцентроване навчання та викладання
Розроблення і затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм відповідно до
студентоцентрованого викладання та навчання, НРК, стандартів, вікна мобільності
• Юрій РАШКЕВИЧ, екс-заступник Міністра освіти і науки України, радник Міністра, член Національного
агентства кваліфікацій, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ (25’)
Студентоцентроване навчання та викладання, оцінювання
• Сабіна ХОЙДН, TAM експерт, доктор філософії з бізнес освіти, доктор габілітований з освітніх наук
(спеціалізація – вища освіта), керівник лабораторії студентоцентрованого навчання, Школа гуманітарних
та соціальних наук, Інститут соціології, Університет Св. Галлена, Швейцарія (45’)
Визнання, засноване на результатах навчання, у межах кредитної мобільності
▪ Амелія ВЕІГА, TAM експерт (50’)
13.45-14.15 Перерва, кава
Панельна сесія 2. Акредитація та оцінювання якості
Національні підходи до якості вищій освіті в контексті ESG. Зовнішнє та внутрішнє забезпечення
якості: два виміри якості в контексті студентоцентрованого навчання та викладання, оцінювання
• Сергій КВІТ, Голова, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (25’)
Університети: проєкти Еразмус+ для внутрішнього забезпечення якості (ВЗЯ) (Кластери – QA & QF and SPs)
• Андрій ГОЖИК, керівник НМЦ, КНУ імені Тараса Шевченка, QUAERE – ВЗЯ та мех-зм самооцінювання (10’)
• Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО, проректор, КНТЕУ, C3QA – ВЗЯ та якість програм підготовки PhD (10’)
• Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, проф., ХНЕУ, EDUQAS – ВЗЯ та співпраця з студентами і роботодавцями (10’)
Досвід Грузії з розбудови систем забезпечення якості
• Лаша МАРГІШВІЛІ, Керівник Департаменту акредитації, Грузинське агентство із забезпечення якості (15’)
• Ірина ДАРЧІЯ, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ (15’)
15.45 Підсумки

Модератори: Світлана КАЛАШНІКОВА, Директор ІВО НАПН України, Національний експерт Програми ЄС Еразмус+;
Жанна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, НЕО в Україні, г.н.с, ІВО НАПН України
Робочі мови: українська, англійська (синхронний переклад). Відеотрансляція: сайти НЕО в Україні, КНУ імені Тараса

Шевченка

День 5. Пʼятниця, 8 листопада 2019 р.

ДЕНЬ ЖАН МОНЕ ЕРАЗМУС+
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська 60, 2 поверх, актовий зал

ПРОГРАМА
ЧАСТИНА 1. ЯК УСПІШНО ВПРОВАДЖУВАТИ ПРОЄКТ ЖАН МОНЕ (ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ)
Цільові групи: команди проєктів Жан Моне, координатори поточних проєктів, контактні особи Еразмус+,
підрозділи міжнародних звʼязків, бухгалтери та фінансові менеджери.
9:00-9:30

Реєстрація

9:30-9:45

Вітальне слово
•
Представництво Європейського Союзу в Україні
•
Міністерство освіти і науки України
•
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Модератор: Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні
Проєкти Жан Моне – Рекомендації щодо управління коштами (менеджмент, впровадження,
правила візуалізації, звітність)
•
Петро КРАЙНІК, НЕО в Україні
• Оксана ГОЛОВКО-ГАВРИШЕВА, Львівський національний університет імені Івана Франка
• Ігор ЯКИМЕНКО, Національний університет харчових технологій
Запитання та відповіді
Перерва на каву, спілкування
Національні особливості впровадження проектів
•
Світлана ШИТІКОВА, НЕО в Україні
Запитання та відповіді, дискусія.
Підсумкові коментарі. Сертифікати.
Перерва на каву, спілкування

9:45-10:30

10:30-10:45
10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00

ЧАСТИНА 2. ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС ЖАН МОНЕ 2020 р. (ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ)

Цільові групи: контактні особи Еразмус+, підрозділи міжнародних звʼязків, викладачі ЗВО, дослідники в
сфері європейських студій, НУО та інші
13:00-14:00 Реєстрація
14:00-14:20

14:20-15:20

15:20-16:00
16:00-17:00

17:00-17:30
17:30-18:00

Вітальне слово
•
Представництво Європейського Союзу в Україні
•
Міністерство освіти і науки України
•
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Модератор: Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні
Проєкти Жан Моне – як підготувати та подати проєктну заявку
•
Петро КРАЙНІК, НЕО в Україні
•
Марʼя НЕСТЕРОВА, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Запитання та відповіді
Поради та рекомендації від проектних команд українських університетів
• Марина КЕДА, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
• Ігор ЯКИМЕНКО, Національний університет харчових технологій
• Оксана ГОЛОВКО-ГАВРИШЕВА, Львівський національний університет імені Івана Франка
Запитання та відповіді, дискусія.
Підсумкові коментарі. Сертифікація. Спілкування.

Робочі мови: українська, англійська
*Фото сесія.

