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Проєкти Еразмус+ з Розвитку потенціалу вищої освіти

• 119 закладів вищої освіти (42 % із 281)
• 12 наукових установ (НАН України та національних

галузевих академій (педагогічних, медичних, аграрних)
наук)

• державні та громадські організації - Міністерство освіти
і науки України, Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів, Міністерство цифрової
трансформації, Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти, Український державний центр
міжнародної освіти, Науково-методичний центр вищої та
фахової передвищої освіти, Національний антарктичний
науковий центр, Українська асоціація студентів, Спілка
ректорів вищих навчальних закладів України, Федерація
роботодавці України



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИМІР
60 % - розроблення та викладання модернізованих курсів
54 % - участь у розробленні та реалізації нових освітніх програм
46 % - публікації в міжнародних журналах
33 % - розроблення та викладання модернізованих курсів у дистанційному 
форматі
26 % - спільні публікації з партнерами ЄС
22 % - участь у розробленні та реалізації спільних освітніх програм з 
партнерами з університетів країн ЄС
21 % - розроблення та викладання курсів іноземними мовами
20 % - професійне / кар'єрне зростання
9 % - підготовка та захист (кандидатської, докторської) дисертації
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИМІР
Співробітники університетів заявили про здобуті компетентності за 
результатами проектів, пов’язаних із навчанням упродовж життя:
76 % - спеціальні/предметні компетентності за галузями знань 
67 % - загальні компетентності (soft skills)
60 % - викладацькі компетентності
53 % - дослідницькі компетентності
49 % - іншомовні компетентності 
47 % - цифрові компетентності

Узяли участь у тренінгах 
67 % - з модернізації освітніх програм
48 % – з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР
Поряд з розвитком людських ресурсів сучасні методології (проблемне, 
симуляційне та проектне навчання тощо) та інноваційні технології 
(FabLabs, розумна логістика, ІТ та інженерне програмне забезпечення, 
3D-картографування тощо) покращують відповідність освітніх програм 
потребам ринку праці. Студенти та роботодавці почали відігравати 
активнішу роль у модернізації освітніх програм.

Університети-партнери проєктів отримали унікальний досвід 
забезпечення якості, зокрема через консультативні візити експертів 
партнерів ЄС та виїзди на місця, організовані у форматі міжнародної 
процедури акредитації за участю експертів з акредитації з різних 
акредитаційних агенцій, наприклад, таких як ASIIN, Німеччина, Агентство 
якості вищої освіти Латвії, ANQA, Вірменія, SKVC Литва та ACQUIN 
Німеччина. 
Такий досвід дозволив ЗВО бути більш підготовленими до обов’язкової 
акредитації. Крім того, адміністративний та академічний персонал 
розширив свої знання, збагатився ресурсами щодо методологій 
забезпечення якості та разом із підрозділами забезпечення якості, 
створеними в рамках проектів CBHE, сприяв створенню або 
вдосконаленню системи забезпечення якості на інституційному рівні
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР
60 % респондентів відзначили успішне використання розроблених у 
межах проєктів цифрових ресурсів під час дистанційного навчання в 
умовах пандемії, з них: 
е-посібники та підручники, методичні рекомендації - 62 %
обладнання та програмне забезпечення - 58 %
нові методи/технології дистанційного викладання та навчання - 55 % 
електронні курси - 48 %
віртуальні лабораторії - 14 %
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР
Сучасна добре обладнана інфраструктура ЗВО, побудована за 
проектами CBHE, представлена новими або модернізованими 
підрозділами: 
32 % - забезпечення якості
12 % - міжнародних зв’язків
22 % - інноваційні (цифрової освіти, fablabs, gamehubs, dochubs
тощо) 

7



СИСТЕМНИЙ ВИМІР
 73 % респондентів опитування учасників проєктів

Еразмус+  представників закладів вищої освіти 
підтвердили, що представники команд проектів 
CBHE були залучені до різних робочих та 
експертних груп з питань модернізації 
законодавства, стратегій, концепцій, стандартів 
вищої освіти, процедур акредитації тощо
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СИСТЕМНИЙ ВИМІР
12 % - експерти (тренери, ГЕР, експертні групи) 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
14 % - розробники стандартів вищої освіти – члени НМК 
сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН 
України

Національне агентство із забезпечення якості 
використовувало напрацювання проєктів Еразмус+ в 
процесі розроблення процедур і документів, здійснювало 
обмін досвідом і розбудувало співпрацю з закордонними 
колегами з Агентств

Національні експерти з реформування вищої освіти 
Програми Еразмус+ - серед розробників освітнього 
законодавства
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Суспільні сфери впливу Програми Еразмус+ і результати 
проєктів 2015-2020
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Дякую за увагу!

 © При підготовці матеріалів використано матеріали IMPACT STUDY ON CAPACITY 
BUILDING IN HIGHER EDUCATION PROJECTS FUNDED IN UKRAINE BY THE EU ERASMUS+ 
PROGRAMME IMPLEMENTED IN THE PERIOD OF 2015-2020, при будь-якому подальшому 
використанні матеріалів обов'язково вказувати джерело «Національний Еразмус+ офіс 
в Україні (проект ЄС)»
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