
 

 

 

 

Програма Європейського Союзу Еразмус+: мобільність, співпраця та підтримка 
реформ в сфері освіти, підготовки, молоді та спорту (2014 – 2020) 

UKRAINIAN ERASMUS+ MARATHON в межах #ERASMUSDAYS 2020 

15-17 жовтня 2020 р. 

Співорганізатори: Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС) спільно з Erasmus Student Network – Kyiv (ESN-
Kyiv) за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, Виконавчого агентства із питань освіти, 
аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії, Посольства Франції в Україні, Офісу Віцепрем’єрки з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту 
України, Національного Агентства Еразмус+ в Італії, Інформаційного центру Erasmus+ Молодь та Європейський корпус 
солідарності в Україні, EURODESK-Ukraine, eTwinning Plus в Україні, а також за активної участі українських 
університетів, молодіжних та інших організацій. 

Місце проведення: 15-16 жовтня - https://www.facebook.com/NEOinUkraine, 17 жовтня - https://bit.ly/3nw0Gxa. 
Запрошуємо долучатись до заходів, які проводять Ваш заклад чи інші організації. Дізнайтесь більше на карті заходів! 

 

ПРОГРАМА 

                                                                                    15 жовтня 2020 

12:00 Відео-привітання та офіційне відкриття заходів в межах #ErasmusDays 2020 в Україні – День 1 

12:30 
Знайомство з командою Національного Еразмус+ офісу в Україні та сайтом проєкту 

Оголошення Facebook конкурсу на найкраще Еразмус+ фото 

Протягом дня Заходи в межах #ErasmusDays 2020 по всій Україні: 

- Бердянський державний педагогічний університет 

- Громадська організація «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» 

- Громадська організація «ЦЕНТР ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

- Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

- Донецький державний університет управління в Маріуполі 

- Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

- Київський національний університет культури і мистецтв 

- Київський університет імені Бориса Грінченка 

- Луцький національний технічний університет 

- Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

- Національний університет «Острозька академія» 

- Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

- Громадська організація “Stella” 

- Одеський національний політехнічний університет 

- Полтавський університет економіки і торгівлі 

- Сумський державний університет 

- Університет імені Альфреда Нобеля 

https://www.facebook.com/NEOinUkraine
https://bit.ly/3nw0Gxa
https://www.erasmusdays.eu/


 

 

- Харківський національний  економічний університет імені Семена Кузнеця 

- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

- Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького 

- Донецький національний університет імені Василя Стуса 

- Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

- Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

- Сумський національний аграрний університет 

- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського" 

- Національний університет "Львівська політехніка" 

- Львівський національний університет імені Івана Франка 

- Білоцерківський національний аграрний університет 

- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

- Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

- Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва “Альтернатива-В” 

 
                                                                           

                                                                                     16 жовтня 2020 

12:00 Відео-привітання та офіційне відкриття заходів в межах #ErasmusDays 2020 в Україні – День 2 

12.30 
Знайомство з порталом результатів проєктів Програми ЄС Еразмус+ та бази проєктів в 
Україні 

15:00 Оголошення результатів та переможців Facebook конкурсу на найкраще Еразмус+ фото 

Протягом дня Заходи в межах #ErasmusDays 2020 по всій Україні: 

- Громадська організація «ЦЕНТР ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

- Київський національний університет культури і мистецтв 

- Київський університет імені Бориса Грінченка 

- Луцький національний технічний університет 

- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

- Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова 

- Полтавський університет економіки і торгівлі 

- Сумський державний університет 

- Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

- Харківський національний  економічний університет імені Семена Кузнеця 

- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

- Запорізький національний університет 

- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

- Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

- Національний авіаційний університет 



 

 

- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського" 

- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 

- Львівський національний університет імені Івана Франка 

- Національний університет водного господарства та природокористування  

- Харківський національний університет радіоелектроніки  

- Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

- Херсонський державний університет  

- Університет КРОК  

- Чернігівський національний технологічний університет 

- Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва “Альтернатива-В” 
 

 

                                                                             17 жовтня 2020 

12:00-12:25 Відео привітання 

• Представництво Європейського Союзу в Україні  

• Виконавче агентство із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської 
Комісії 

• Міністерство освіти і науки України 

• Міністерство молоді та спорту України 

• Посольство Франції в Україні 

• Національне Агентство Еразмус+ в Італії 

• Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС) 

• Erasmus Student Network – Kyiv (ESN-Kyiv) 

• Інформаційний центр Еразмус+ Молодь та Європейський корпус солідарності в 
Україні 

• Євродеск Україні 

• Служба підтримки програми eTwinning Plus в Україні 

12:30-13:30 Презентація Програми ЄС Еразмус: можливості та результати  

13:30 Історія успіху від учасника обміну Еразмус+ на навчання  

14:00 
Інтерв’ю з працівником університету щодо участі в обмінах Еразмус+ з підвищення 
кваліфікацій, обмін досвідом та викладання 

14:30 

Презентація досвіду офісу міжнародних зв’язків українського університету з реалізації 
проектів мобільності Еразмус+ (оголошення про конкурс, процес відбору, підтримка під час 
COVID-19 тощо) 

15:00 Історія від учасника молодіжного обміну (школяр з мамою) 

15:30 
Інтерв’ю з представником громадської організації щодо досвіду реалізації проєктів Еразмус+ 
у сфері молоді  

16:00 Історії успіхів від стипендіатів Спільних магістерських програм Еразмус Мундус 



 

 

16:30 

Інтерв’ю з координаторами проєкту Еразмус+ напряму Розвиток потенціалу вищої освіти 
«Створення інституту омбудсмена по правам студентів» (AESOP) 

Відео проєкту Еразмус+ напряму Розвиток потенціалу вищої освіти «Модернізація 
педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MOPED) 
щодо презентації інноваційної екосистеми підготовки педагогічних працівників для НУШ 

17:00 Інтерв’ю з координатором проєкту Еразмус+ напряму Жан Моне 

17:30-18:00 

• Відео привітання від Максим ТИМОШЕНКО, Ректора Національної музичної академії 
України імені Петра Чайковського, та Роберто ЛЕОНАРДІС, Директора Консерваторії 
імені Ніно Рота в Монополі (Італія) 

• Музичний концерт під керівництвом Маестро Еліо ОРЧУОЛО, керівника Еразмус+ 
Оркестру за участі студентів обмінів Еразмус+ Національної музичної академії 
України імені П.І. Чайковського та студентів Консерваторії імені Ніно Рота в Монополі 
(Італія) 

 

Паралельно 

Протягом дня Заходи в межах #ErasmusDays 2020 по всій Україні: 

- Громадська організація «ЦЕНТР ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
- Полтавський університет економіки і торгівлі 
- Харківська гуманітарно-педагогічна академія 
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
- Національний ТУ «Дніпровська політехніка»  
- Херсонський національний технічний університет 
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
- Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва “Альтернатива-В” 
- Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

 


