
 
 

 
КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ НА 2018 Р. ПРОЕКТУ ЄС  

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕРАЗМУС+ ОФІС В УКРАЇНІ" 
  

січень-грудень: консультації щодо участі у відповідних конкурсах Програми Еразмус+ щодо 

інституційної співпраці – надаються щоденно. 

січень-грудень: консультації з індивідуальних можливостей та участі у конкурсах Еразмус+: 

КА1 (відкриті нові можливості) – надаються щоденно. 

січень-грудень: консультації командам проектів-переможців Програми Еразмус+: Розвиток 

потенціалу вищої освіти – надаються щоденно. 

січень-грудень: підготовка і постійне оновлення пакету документів на допомогу проектним 

командам-переможцям конкурсів Програми Еразмус+ (веб-сайт, переклад документів, 

оновлення Пам'ятки тощо) – підготовлено, розміщено на сайті НЕО (останнє оновлення в липні 

2018 р.). 

січень-лютий: підготовка детального звіту про роботу проекту ЄС «НЕО в Україні» для подання 

картки моніторингу в МОН України (подано) та звіт перед Виконавчим агентством з питань 

освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель, Бельгія), та Представництвом ЄС в Україні 

(подано, аудит завершено). 

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: оновлення плану моніторингу проектів Темпус і Еразмус+, 

відповідно до завдання від ЕАСЕА. 

січень-грудень: паралельне проведення моніторингових місії та інформаційних/тренінгових 

сесій. 

січень-грудень: проведення 2-ох 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 планування та виконання заходів. 

січень-грудень: 3 робочі зустрічі Національної команди експертів з реформування вищої освіти 

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

січень-березень: аудит ЕАСЕА документації проекту «Національна команда експертів з 

реформування вищої освіти (HERE team)» - завершено. 

січень: зустріч з Міністерством освіти і науки України щодо проектних заявок на конкурс 

Програми Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) (підписання мандатів). 



 
 

10 січня: участь в семінарі "Програма Марії Кюрі і застосування ІКТ у конкурсах Горизонт 2020" 

(м. Київ). 

10 січня: зустріч з керівництвом Національного університету біоресурсів та 

природокористування України (м. Київ). 

15 січня: моніторинг проекту Еразмус+ Ag-Lab «Поліпшення навичок спеціалістів з 

лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» (м. Київ) - звіт 

подано до EACEA. 

15-18 січня: презентація проекту Програми Еразмус+: CBHE «Покращення вмінь з лабораторної 

практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab)(м. Київ) 

18 січня: учась у підготовці Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу 

освіту" (м. Київ). 

23-24 січня: семінар і тренінг з розроблення навчальних дисциплін та підготовки їх описів 

рамках реалізації проекту Програми ЄС Еразмус+: CBHE DocHub «Структуризація співпраці 

щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на 

регіональному рівні України» (м. Київ).  

26 січня: участь HERE team у розширеному засіданні Колегії МОН щодо пріоритетних напрямів 

зміну у ВО 2018-2019 (26.01.18, м. Київ). 

29 січня: урочисте відкриття Першої Зимової школи УАДО для молодих дослідників 

«Європейські індикатори якості освітніх досліджень» у межах проекту Еразмус+ Жан Моне 

впродовж (м. Трускавец) (скайп). 

29-30 січня: зустріч Національних офісів Програми Еразмус+ (м. Брюссель) з проектними 

командами-переможцями 3 конкурсу Еразмус+: CBHE. 

30 січня: Інформаційний день Еразмус+ СПОРТ (Брюссель) (онлайн). 

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

лютий: розроблення плану діяльності Національної команди експертів - проект плану. 

лютий-грудень: оновлення матеріалів для команд-виконавців проектів на сайті (оновлення 

щомісячно). 

січень-лютий: дедлайни подання індивідуальними особами заявок на конкурс стипендій 

Еразмус+: Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees - EMJMD) - завершено. 

лютий-грудень: презентації особливостей нормативно-правової бази та фінансового 

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

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

організацій - завершено. 

7 лютого: збори учасників Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України: 

синергія проектів ЄС і Британської Ради (м. Київ). 

8 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти для 

організацій - завершено. 
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12 лютого: Інформаційна скайп-сесія щодо участі у конкурсах за напрямом Жан Моне(м. Київ- 

Львів). 

13 лютого: Інформаційна сесія з фінансового менеджменту (м. Вінниця) 

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

Мундус для організацій - завершено. 

15 лютого: Зустріч з командою проекту StudyBBSR Інституту міжнародних відносин КНУ імені 

Тараса Шевченка (м. Київ). 

16 лютого: участь у презентації освітньої програми підготовки магістрів з підприємництва в 

рамках Програми Еразмус + КА2: Стратегічні партнерства, Полтавський університет економіки 

і торгівлі (м. Полтава). 

20 лютого: участь в засіданні Акредитаційної комісії (м. Київ) 

22 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+: Жан Моне - завершено. 

22 лютого: семінар-зустріч з проректорами відповідальними за міжнародну діяльність ЗВО 

щодо реалізації програми Еразмус+ в Україні (Київ). 

22 лютого: Презентація Еразмус+ в рамках Програми стажування у Верховній Раді України (м. 

Київ). 

23 лютого: Конференція "Підсумки імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС за 

2017 р. та подальші плани" (м. Київ). 

28 лютого: дедлайн подання заявок на Еразмус+ Альянси знань, Стратегічні партнерства - 

завершено. 

8 березня: дедлайн подання заявок на Еразмус+ Молодь: Розбудова потенціалу - завершено. 

12 березня: участь у зустрічі Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої 

політики та політики безпеки, віце-президента Єврокомісії Федеріка Могеріні зі студентами, 

представниками ГО, співробітниками Консультативної місії Європейського Союзу і 

Представництва Європейського Союзу в Україні (м. Київ). 

13 березня: Відеопрезентація Програми Еразмус+ (м. Запоріжжя). 

14 березня: участь у тренінгу «ЕС як проривний підприємець» та «Бенчмаркінг і стратегічна 

реалізація європейської моделі бізнесу для України» (м. Київ). 

16 березня: Участь у TAIEX Workshop on Boosting Education Funding Reform (м. Київ). 

22 березня: Методологічний семінар «Концептуальні засади розроблення Національного 

рейтингу закладів вищої освіти» (м. Київ). 

22 березня: участь у Першому Українському форумі міжнародної освіти (м. Київ). 

22-23 березня: Перший український форум міжнародної освіти (м. Київ) 

23 березня: моніторинг проектів ICM (м. Київ) - звіт подано до DG EAC. 

24-25 березня: участь у сесії з проектного планування "Херсонська Європерспектива"(м. 

Херсон). 
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27 березня: участь у щорічній конференції "Європейські інтеграційні процеси у XXI ст.: ключові 

тенденції, основні виклики та нові можливості" (м. Київ). 

27 березня: участь у семінарі проекту Жана Моне (м.Київ). 

28 березня: Інформаційний день Програми ЄС Еразмус+ (м. Полтава). 

28 березня: моніторинг проектів ІСМ (м. Полтава) - звіт подано до DG EAC. 

29 березня: участь у Форумі "Трансфер європейської політики, стратегій і бізнес практики" в 

рамках проекту Жан Моне (м. Київ). 

31 березня: Участь у Всеукраїнській конференції «Практика моніторингу і оцінювання в 

Україні» (м. Київ). 

3 квітня: Відкриття офісу студентського омбудсмена в рамках проекту AESOP (скайп м. Київ - 

Полтава). 

4 квітня: моніторинг проекту Темпус IV ЕАNET (м.Харків) - звіт подано до EACEA. 

11 квітня: Участь у "Дні кар'єри ЄС" (м. Одеса). 

11 квітня: моніторинг проектів Еразмус+ ІСМ (м.Одеса) - звіт подано до DG EAC. 

12 квітня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ QUAERE (м.Львів) - звіт подано до EACEA. 

12 квітня: моніторинг проекту Темпус IV League (м.Одеса) - звіт подано до EACEA. 

16 квітня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ GeST (м.Київ) - звіт подано до EACEA. 

17 квітня: презентація викликів та кращих практик і пошук партнерів для участі в конкурсах 

програми Еразмус+ з міжнародної кредитної мобільності (м. Роттердам, Нідерланди). 

17 квітня: презентація Програми Еразмус+ в рамках "Дні Кар’єри ЄС" та "Ярмарка вакансій" (м. 

Вінниця). 

18 квітня: моніторинг проекту Темпус IV TRADIR (м.Харків) - звіт подано до EACEA. 

19 квітня: семінар щодо написання проектів Еразмус+ - ІСМ і Жан Моне (м.Харків). 

19 квітня: презентація індивідуальних можливостей Програми ЄС Еразмус+ в рамках 24-ої сесії 

EU Study Days in Ukraine  (м. Чернігів). 

19 квітня: Інфодень Програми ЄС Еразмус+ (м. Чернігів). 

19-20 квітня: Конференція в рамках проекту Жан Моне (НУБІП, м.Київ). 

19-20 квітня: навчальний візит для HERE team «Розвиток підприємницьких навичок: новий 

виклик для університетів» (м. Монпельє, Франція). 

20 квітня: зустріч з проектними командами проектів Еразмус+ СВНЕ: INTENSE «Комплексна 

докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та 

техноекології» та SmaLOG «Розумний транспорт і логістика для міст» (м. Харків).  

23 квітня: Інформаційний день Програми ЄС Еразмус+, Донецький державний університет 

управління (м. Маріуполь). 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/1685-mizhnarodna-konferentsiia-yevropeiski-intehratsiini-protsesy-u-khkhi-stolitti-kliuchovi-tendentsii-osnovni-vyklyky-ta-novi-mozhlyvosti-v-ramkakh-proektu-zhan-mone-prohramy-yes-erazmus-270318-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1685-mizhnarodna-konferentsiia-yevropeiski-intehratsiini-protsesy-u-khkhi-stolitti-kliuchovi-tendentsii-osnovni-vyklyky-ta-novi-mozhlyvosti-v-ramkakh-proektu-zhan-mone-prohramy-yes-erazmus-270318-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1752-infoden-prohramy-yes-erazmus-u-poltavskomu-natsionalnomu-pedahohichnomu-universyteti-imeni-v-h-korolenka-280318-m-poltava.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1736-forum-transfer-yevropeiskoi-polityky-stratehii-i-biznes-praktyky-v-ramkakh-proektu-zhan-mone-290317-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1736-forum-transfer-yevropeiskoi-polityky-stratehii-i-biznes-praktyky-v-ramkakh-proektu-zhan-mone-290317-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1812-vseukrainska-konferentsiia-praktyka-monitorynhu-i-otsiniuvannia-v-ukraini-310318-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1812-vseukrainska-konferentsiia-praktyka-monitorynhu-i-otsiniuvannia-v-ukraini-310318-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1825-vidkryttia-ofisu-studentskoho-ombudsmena-v-ramkakh-proektu-aesop-skaip-30418-m-kyiv-poltava.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1759-prezentatsiia-prohramy-erazmus-v-ramkakh-dni-kariery-yes-ta-yarmarka-vakansii-110418-m-odesa.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1756-shukaiete-potentsiinykh-partneriv-z-niderlandiv-todi-tsia-mozhlyvist-same-dlia-vas.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1756-shukaiete-potentsiinykh-partneriv-z-niderlandiv-todi-tsia-mozhlyvist-same-dlia-vas.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1813-prezentatsiia-prohramy-erazmus-v-ramkakh-dni-kariery-yes-ta-yarmarka-vakansii-170418-m-vinnytsia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1761-informatsiinyi-den-prohramy-yes-erazmus-190418-m-kharkiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1814-24-a-sesiia-shkoly-ievropeiskykh-studii-v-ukraini-eu-study-days-190418-m-chernihiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1814-24-a-sesiia-shkoly-ievropeiskykh-studii-v-ukraini-eu-study-days-190418-m-chernihiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1763-infosesiia-shchodo-indyvidualnykh-mozhlyvostei-prohramy-yes-erazmus-190418-m-chernihiv.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/161-novyny-proektiv/1760-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-kontrol-bezpechnosti-kharchovykh-produktiv-ukraina-yes-nevyrisheni-pytannia-v-ramkakh-proektu-zhana-mone-19-200418-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1810-navchalnyi-vizyt-dlia-here-team-za-temoiu-rozvytok-pidpryiemnytskykh-navychok-novyi-vyklyk-dlia-universytetiv-19-200418-monpelie-frantsiia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1810-navchalnyi-vizyt-dlia-here-team-za-temoiu-rozvytok-pidpryiemnytskykh-navychok-novyi-vyklyk-dlia-universytetiv-19-200418-monpelie-frantsiia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1828-robocha-zustrich-z-komandoiu-proektu-svne-smalog-rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist-200418-m-kharkiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1828-robocha-zustrich-z-komandoiu-proektu-svne-smalog-rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist-200418-m-kharkiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1828-robocha-zustrich-z-komandoiu-proektu-svne-smalog-rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist-200418-m-kharkiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1768-informatsiinyi-den-prohramy-yes-erazmus-230418-m-mariupol.html


 
 

24 квітня:  презентація Програми Еразмус+ в рамках "Дні Кар’єри ЄС" та "Ярмарка вакансій" (м. 

Маріуполь). 

24  квітня: моніторинг проекту Темпус IV CTAE (м.Маріуполь) - звіт подано до EACEA. 

10 травня: зустріч-нарада представників МЗС України щодо статусу іноземних студентів і 

працівників університетів в Україні в рамках програми Еразмус+ (м. Київ). 

11 травня: Презентація Еразмус+ в рамках Дні Кар'єри ЄС в Україні (м. Миколаїв). 

14 травня: Онлайн-марафон "Форум освітніх можливостей".  

15 травня: Презентація Програми ЄС Еразмус+ в рамках "Дні Європи в України" (м. Київ). 

16 травня: зустріч з керівництвом та працівниками Національної академії внутрішніх справ 

України (м. Київ).  

17 травня: Презентація Еразмус+ в рамках Дні Кар'єри ЄС в Україні (skype) (м. Хесрон). 

18 травня: Презентація Еразмус+ в рамках Дні Кар'єри ЄС в Україні (skype) (м. Хмельницький). 

18 травня: участь у презентації Інформаційної кампанії «Євроінтеграція: Сила 

можливостей» (м. Київ). 

21 травня: участь у Національній конференції eTwinning Plus (м. Київ). 

22 травня: участь у DEMO DAY (м. Київ). 

23 травня: зустріч з командою проекту CTAE від Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського (м. Київ). 

24 травня: круглий стіл Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE 

team) на тему «Інструменти мотивації на особистісному, інституційному та національному 

рівнях в контексті розвитку внутрішньої системи забезпечення якості у ВО» (ТАМ, SPHERE) 

(Київ). 

24-25 травня: Конференція міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (м. Париж, 

Франція). 

28-29 травня: семінар для національних експертів з реформування вищої освіти «Research-

based teaching and learning: From national and institutional policies to practice»(м. Подгориця, 

Чорногорія). 

29-31 травня: поширення матеріалів під час Українсько-французьких днях аграрної освіти та 

науки; презентація проекту Ag-Lab (м. Одеса). 

30 травня: презентація Програми Еразмус+ для проректорів з міжнародних зв'язків (МОН, м. 

Київ). 

30 травня: презентація Програми Еразмус+ в рамках "Ярмарка можливостей від ЄС" (м. Київ). 

червень-липень: національні консультації щодо відбору проектних заявок на конкурс 

Програми Еразмус+ Ка2: Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE). 

4 червня: Зустріч з проектною групою та HERE team (фонд Відродження)(м. Київ). 

http://erasmusplus.org.ua/novyny/1815-prezentatsiia-prohramy-erazmus-v-ramkakh-dni-kariery-yes-ta-yarmarka-vakansii-240418-m-mariupol.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1779-status-inozemnykh-studentiv-i-pratsivnykiv-universytetiv-v-ukraini-v-ramkakh-prohramy-erazmus.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1779-status-inozemnykh-studentiv-i-pratsivnykiv-universytetiv-v-ukraini-v-ramkakh-prohramy-erazmus.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1816-prezentatsiia-ievropeiskykh-osvitnikh-prohram-ta-prohram-akademichnoho-obminu-110518-m-mykolaiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1778-transliatsiia-pershoho-onlain-marafonu-forum-osvitnikh-mozhlyvostei-vzhe-14052018-z-1000-do-1700.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1817-prezentatsiia-indyvidualnykh-mozhlyvostei-prohramy-yes-erazmus-150518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1818-zustrich-z-kerivnytstvom-ta-pratsivnykamy-natsionalnoi-akademii-vnutrishnikh-sprav-ukrainy-160518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1818-zustrich-z-kerivnytstvom-ta-pratsivnykamy-natsionalnoi-akademii-vnutrishnikh-sprav-ukrainy-160518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1819-dni-kariery-yes-v-khersonskomu-derzhavnomu-universyteti-skaip-170518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1820-dni-kariery-yes-v-khmelnytskomu-universyteti-upravlinnia-ta-prava-skaip-180518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1780-prezentatsiia-informatsiinoi-kampanii-ta-yevrointehratsiinoho-veb-portalu-vid-ofisu-vitse-premier-ministra-z-pytan-ievropeiskoi-ta-ievroatlantychnoi-intehratsii-ukrainy-180518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1780-prezentatsiia-informatsiinoi-kampanii-ta-yevrointehratsiinoho-veb-portalu-vid-ofisu-vitse-premier-ministra-z-pytan-ievropeiskoi-ta-ievroatlantychnoi-intehratsii-ukrainy-180518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1821-natsionalna-konferentsiia-etwinning-plus-v-ukraini-210518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1772-kruhlyi-stil-instrumenty-motyvatsii-na-osobystisnomu-instytutsiinomu-ta-natsionalnomu-rivniakh-v-konteksti-rozvytku-vnutrishnoi-systemy-zabezpechennia-iakosti-u-vyshchii-osviti-24-travnia-2018-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1772-kruhlyi-stil-instrumenty-motyvatsii-na-osobystisnomu-instytutsiinomu-ta-natsionalnomu-rivniakh-v-konteksti-rozvytku-vnutrishnoi-systemy-zabezpechennia-iakosti-u-vyshchii-osviti-24-travnia-2018-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1772-kruhlyi-stil-instrumenty-motyvatsii-na-osobystisnomu-instytutsiinomu-ta-natsionalnomu-rivniakh-v-konteksti-rozvytku-vnutrishnoi-systemy-zabezpechennia-iakosti-u-vyshchii-osviti-24-travnia-2018-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1791-konferentsiia-ministriv-osvity-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-24-250518-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1804-seminar-dlia-natsionalnykh-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-research-based-teaching-and-learning-from-national-and-institutional-policies-to-practice-28-290518-m-chornohoriia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1804-seminar-dlia-natsionalnykh-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-research-based-teaching-and-learning-from-national-and-institutional-policies-to-practice-28-290518-m-chornohoriia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1822-mozhlyvosti-vid-yes-iarmarok-prohram-ta-proektiv-300518-m-kyiv.html


 
 

5 червня: скайп-презентація можливостей співпраці Програми ЄС Еразмус+ рамках 

Інформаційного дня «Перші кроки щодо участі у Рамковій програмі ЄС з досліджень та 

інновацій Горизонт 2020 та інших грантових програмах (Еразмус+)» (м. Київ - Івано-

Франківськ). 

6 червня: Участь у заході в рамках проекту Еразмус+ ITE-VET (м. Київ). 

7 червня: Зустріч з представниками французьких ЗВО (м. Київ). 

7-8 червня: участь у ІІ Міжнародній конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі» ( в рамках проекту ЄС 

Еразмус+ Жан Моне Модуль «Україна-ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях», 

м. Київ). 

7-8 червня: участь у Міжнародній літній школі «Стале виробництво та споживання продуктів 

харчування у ЄС: виклики для України» (у рамках проектів ЄС Еразмус+ Жан Моне Модуль 

«Інструментарій, політика та кращі практики захисту навколишнього середовища в ЄС» та Жан 

Моне Кафедра «Політика, регулювання та кращі практики зі сталого виробництва та 

споживання харчових продуктів у Європейському Союзі» (м. Київ).  

8 червня: Конференція „Reforming European Higher Education - From Policy to Practice“ - DAAD, 

NEO Ukraine (м. Київ). 

9 червня: Workshop for Erasmus+ International Credit Mobility Projects: Ukraine and German 

cooperation - DAAD, NEO Ukraine (м. Київ). 

11 червня: Участь у заході в рамках проекту Еразмус+ MoPed (м. Київ). 

13-15 червня: Участь в заходах в рамках проекту Еразмус+ QUAERE (м. Суми). 

13 червня: Участь в заходах в рамках проекту Еразмус+ C3QA (м. Київ). 

14 червня: Моніторинг проектів ICM (м. Чернівці) - звіт подано до DG EAC. 

15 червня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ TAME (м.Чернівці) - звіт подано до EACEA. 

15 червня: ІІ Міжнародна конференція «Імплементація європейських стандартів в українські 

освітні дослідження» (у рамках проекту ЄС Еразмус+ Жан Моне Підтримка Асоціацій 

«Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні», м. 

Київ). 

21-24 червня: поширення матеріалів щодо індивідуальних можливостей Програми ЄС 

Еразмус+ в рамках 25-ої сесії EU Study Days in Ukraine (Єврошкола) (м. Херсон). 

26 червня: Науково-методичний семінар «Інтернаціоналізація освітньої діяльності закладів 

вищої освіти в Україні» (м. Полтава).  

27 червня: моніторинг проекту Темпус IV MEDIS (м. Одеса) - звіт подано до EACEA. 

2 липня: участь у Першому міжнародному ярмарку грантів в сфері культури (м. Київ). 

3 липня: моніторинг проекту Еразмус+ WaterH (м. Черкаси) - звіт подано до EACEA. 

6-7 липня: Орієнтаційна зустріч для українських стипендіатів магістерських програм Еразмус 

Мундус в рамках Програми ЄС Еразмус+ (EU Delegation to Ukraine, NEO, EMA)(м. Київ). 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/161-novyny-proektiv/1796-skype-prezentatsiia-shchodo-osvitnikh-hrantovykh-mozhlyvostei-prohramy-yes-erazmus-05062018-r-m-kyiv-ivano-frankivsk.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/161-novyny-proektiv/1796-skype-prezentatsiia-shchodo-osvitnikh-hrantovykh-mozhlyvostei-prohramy-yes-erazmus-05062018-r-m-kyiv-ivano-frankivsk.html
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19 липня: зустріч з послами іноземних держав в Україні (м. Київ). 

19-22 липня: презентація індивідуальних можливостей Програми ЄС Еразмус+ в рамках 26-ої 

сесії EU Study Days in Ukraine (Єврошкола) (м. Сєвєродонецьк/Маріуполь - передано 

матеріали). 

серпень: консультації та робота з документацією. 

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

3-4 вересня: Навчальний візит HERE «Навчання і викладання: професійний розвиток 

викладачів вищої освіти» за підтримки SPHERE, EACEA (Лондон, Великобританія)  

7 вересня: скайп-презентація Програми Еразмус+ для Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв). 

7-8 вересня: презентація Еразмус+ в рамках III Форуму креативних індустрій (м. Київ) 

11 вересня: семінар «Створення агентств забезпечення якості вищої освіти: критерії та 

процедури відбору членів агентств та експертів із забезпечення якості», ТАМ, SPHERE, EACEA 

(м. Київ) 

15 вересня: Презентація Програми ЄС Еразмус+ в рамках освітнього фестивалю «Маркет 

мов» (м. Київ)  

17 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE BISHENA (м. Київ) - звіт подано до EACEA. 

18 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE MOPED (м. Івано-Франківськ) - звіт подано до 

EACEA. 

19 вересня: зустріч команди НЕО та HERE, МОН України та Представництва ЄС в Україні з Белен 

ЕНЦІСО, проектним менеджером EACEA (м. Київ). 

20 вересня: кластерний семінар для українських команд-виконавців проектів з розвитку 

потенціалу вищої освіти Еразмус+ (м. Київ)  

20 вересня: Презентація HERE team експерта в рамках семінару «Актуальні питання 

імплементації інструментів Європейського простору вищої освіти» (м. Маріуполь)  

21 вересня: круглий стіл "Вища освіта в Україні: рушійна сила позитивних змін в країні 

чи...?" (м. Київ)  

21 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE FKTBRU (м. Ужгород) - звіт подано до EACEA. 

22 вересня: презентація Програми Еразмус+ в рамках II Фестивалю освітнього лідерства 

"CLEVER" (м. Київ)  

26 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE MMATENG (м. Луцьк) - звіт подано до EACEA. 

26 вересня: Інформаційна сесія про можливості Програми ЄС Еразмус+ (м. Хмельницький)  

27 вересня: моніторинг проекту Еразмус+ Темпус APID (м. Хмельницький) - звіт подано до 

EACEA. 
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2-3 жовтня: Міжнародний навчальний візит для національних експертів з реформування 

вищої освіти «Спільні ступеневі програми: стратегічне та практичне впровадження» (м. 

Коїмбра, Португалія)  

3-4 жовтня: Форум мереж Європейського Союзу в Україні (м. Київ)  

4 жовтня: зустріч у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського (м. Київ)  

5 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ СВНЕ BioArt (м. Запоріжжя) - звіт подано до EACEA. 

7 жовтня: скайп-презентація Програми ЄС Еразмус+ у рамках тренінгу-семінару «Вікенд 

можливостей» (Київ-Одеса)  

9 жовтня: моніторинг проекту Темпус IV DETEL (м. Миколаїв) - звіт подано до EACEA. 

11 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE EDUQAS (м. Київ) - звіт подано до EACEA. 

10-12 жовтня: зустріч Національних офісів Еразмус+ та Національних Агентств Еразмус+ щодо 

конкурсів Програми 2018-2019 рр. (м. Брюссель, Бельгія) 

12 жовтня: скайп-презентація Програми Еразмус+ (Київ-Харків)  

15-16 жовтня: семінар для Національних експертів з реформування вищої освіти 

«Забезпечення якості в наукових дослідженнях» (м. Єреван, Вірменія)  

16 жовтня: презентація Еразмус+ в рамках ВИСТАВКИ «Міжнародна освіта» (м. Київ) 

22 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE MASTIS (м.Київ) - звіт подано до EACEA. 

22 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE SMALOG (м. Львів) - звіт подано до EACEA. 

30 жовтня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE StudyBBSR (м. Маріуполь) - звіт подано до 

EACEA. 

Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні: 

5 листопада: Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+: Гранти для 

проектів міжнародної співпраці: конкурси і рекомендації для успіху (м. Київ)  

6 листопада: Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+: семінар для 

переможців конкурсу проектів Еразмус+ 2018 р.: Розвиток потенціалу вищої освіти щодо 

особливостей впровадження та управління коштами гранту (м. Київ)  

7 листопада: Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+: кластерний 

семінар «Забезпечення якості освітніх програм відповідно до рекомендацій Болонського 

процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» (м. Київ)  

8 листопада: Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+: День Жан 

Моне (м. Київ)   

8 листопада: Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+: Знайдіть грант 

для себе: обміни, навчання, викладання, підвищення кваліфікації, дослідження та 

волонтерство (м. Київ)  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/2141-mizhnarodnyi-navchalnyi-vizyt-dlia-natsionalnykh-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-spilni-stupenevi-prohramy-stratehichne-ta-praktychne-vprovadzhennia-2-31018-portuhaliia.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/2141-mizhnarodnyi-navchalnyi-vizyt-dlia-natsionalnykh-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-spilni-stupenevi-prohramy-stratehichne-ta-praktychne-vprovadzhennia-2-31018-portuhaliia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1940-forum-merezh-yevropeiskoho-soiuzu-v-ukraini-3-41018-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1939-erazmus-v-stinakh-natsionalnoi-muzychnoi-akademii-ukrainy-imeni-p-i-chaikovskoho-41018-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2050-skaip-prezentatsiia-prohramy-yes-erazmus-u-ramkakh-treninhu-seminaru-vikend-mozhlyvostei-071018-kyiv-odesa.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2050-skaip-prezentatsiia-prohramy-yes-erazmus-u-ramkakh-treninhu-seminaru-vikend-mozhlyvostei-071018-kyiv-odesa.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2053-koordinatsijna-zustrich-predstavnikiv-natsional-nikh-erazmus-ofisiv-ta-natsional-nikh-agentstv-erazmus-10-12-10-18-m-bryussel.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2053-koordinatsijna-zustrich-predstavnikiv-natsional-nikh-erazmus-ofisiv-ta-natsional-nikh-agentstv-erazmus-10-12-10-18-m-bryussel.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2051-skaip-prezentatsiia-prohramy-erazmus-121018-kyiv-kharkiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2054-ceminar-dlia-natsionalnykh-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-zabezpechennia-iakosti-v-naukovykh-doslidzhenniakh-15-161018-r-m-yerevan-virmeniia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/2054-ceminar-dlia-natsionalnykh-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-zabezpechennia-iakosti-v-naukovykh-doslidzhenniakh-15-161018-r-m-yerevan-virmeniia.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1934-zaproshuiemo-na-vystavku-mizhnarodna-osvita-161018-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1981-materialy-zakhodu-hranty-dlia-proektiv-mizhnarodnoi-spivpratsi-konkursy-i-rekomendatsii-dlia-uspikhu-51118-m-kyiv-1981.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1981-materialy-zakhodu-hranty-dlia-proektiv-mizhnarodnoi-spivpratsi-konkursy-i-rekomendatsii-dlia-uspikhu-51118-m-kyiv-1981.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1982-materialy-seminaru-dlia-peremozhtsiv-konkursu-proektiv-erazmus-2018-r-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-shchodo-osoblyvostei-vprovadzhennia-ta-upravlinnia-koshtamy-hrantu-61118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1982-materialy-seminaru-dlia-peremozhtsiv-konkursu-proektiv-erazmus-2018-r-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-shchodo-osoblyvostei-vprovadzhennia-ta-upravlinnia-koshtamy-hrantu-61118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1982-materialy-seminaru-dlia-peremozhtsiv-konkursu-proektiv-erazmus-2018-r-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-shchodo-osoblyvostei-vprovadzhennia-ta-upravlinnia-koshtamy-hrantu-61118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1983-materialy-klasternoho-seminaru-zabezpechennia-iakosti-osvitnikh-prohram-vidpovidno-do-rekomendatsii-bolonskoho-protsesu-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-ta-zakoniv-ukrainy-pro-osvitu-pro-vyshchu-osvitu-71118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1983-materialy-klasternoho-seminaru-zabezpechennia-iakosti-osvitnikh-prohram-vidpovidno-do-rekomendatsii-bolonskoho-protsesu-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-ta-zakoniv-ukrainy-pro-osvitu-pro-vyshchu-osvitu-71118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1983-materialy-klasternoho-seminaru-zabezpechennia-iakosti-osvitnikh-prohram-vidpovidno-do-rekomendatsii-bolonskoho-protsesu-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-ta-zakoniv-ukrainy-pro-osvitu-pro-vyshchu-osvitu-71118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1983-materialy-klasternoho-seminaru-zabezpechennia-iakosti-osvitnikh-prohram-vidpovidno-do-rekomendatsii-bolonskoho-protsesu-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-ta-zakoniv-ukrainy-pro-osvitu-pro-vyshchu-osvitu-71118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1986-materialy-dnia-zhan-mone-81118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1986-materialy-dnia-zhan-mone-81118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1989-materialy-zakhodu-znaidit-hrant-dlia-sebe-obminy-navchannia-vykladannia-pidvyshchennia-kvalifikatsii-doslidzhennia-ta-volonterstvo-81118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1989-materialy-zakhodu-znaidit-hrant-dlia-sebe-obminy-navchannia-vykladannia-pidvyshchennia-kvalifikatsii-doslidzhennia-ta-volonterstvo-81118-m-kyiv.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1989-materialy-zakhodu-znaidit-hrant-dlia-sebe-obminy-navchannia-vykladannia-pidvyshchennia-kvalifikatsii-doslidzhennia-ta-volonterstvo-81118-m-kyiv.html


 
 

9 листопада: Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+: День 

міжнародної мобільності для організацій (м. Київ)  

6 листопада: Перший міжнародний ярмарок грантів для бізнесу в рамках Модуля Жана 

Моне (м. Київ)  

15 листопада: Інформаційна сесія Програми ЄС Еразмус+ (м. Чернівці)  

16 листопада: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE EcoBRU (м. Чернівці)- звіт подано до EACEA. 

20 листопада: Інформаційна сесія про можливості Еразмус+ (м. Київ)  

21-23 листопада: Презентація Еразмус+ в рамках INNOVATION MARKET (м. Київ, МВЦ) 

23 листопада: моніторинг проекту Еразмус+ Темпус CERES (м. Київ)- звіт подано до EACEA. 

27 листопада: VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої 

освіти України в контексті Болонського процесу», ТАМ, SPHERE, EACEA (м. Київ)   

27-28 листопада: міжнародний семінар «Визнання результатів навчання міжнародної 

кредитної мобільності за Програмою Еразмус+» (м. Будапешт, Угорщина)  

5 грудня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE TOPAS (м. Суми)- звіт подано до EACEA. 

4-5 грудня: конференція "Культурні відносини України та ЄС: підсумки 2018 року" (м. Київ)  

7-8 грудня: презентація Програми ЄС Еразмус+ у рамках конференції «Молодь та держава: 

партнерство заради розвитку» (м. Львів)  

12-13 грудня: Річна конференція експертів з реформування вищої освіти 2018 року «Розбудова 

потенціалу для реформування вищої освіти: вплив спільних міжнародних проектів» (м. Рим, 

Італія)  

13 грудня: Інформаційна сесія «Про можливості за програмою ЄС Еразмус+» (м. Львів)  

13 грудня: моніторинг проекту Еразмус+ CBHE INTENSE (м. Львів) - звіт подано до EACEA. 

14 грудня: моніторинг проектів ICM (м. Львів) - звіт подано до DG EAC. 

грудень: підсумкова зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти 

(Київ) (tbc). 

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 та ЕАСЕА (Брюссель, Бельгія). 

На постійній основі: січень-грудень 2018: 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"; надання консультацій; 

пошук партнерів та інше. 
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