
 

ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ КОМАНДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМАНДИ ЕКСПЕРТІВ З РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2021 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: 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 МОН 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: 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-грудень: консультації щодо нормативно-правової бази та фінансового управління 

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

  

СІЧЕНЬ 

5 січня: зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти (онлайн) 

11 січня: зустріч представників Еразмус+ офісів Східного Партнерства щодо організації eBooth (онлайн) 

12 січня: зустріч з представниками проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) MultiEd та 

представниками МОН України (онлайн) 

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3337-zustrich-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-05012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3338-zustrich-z-predstavnykamy-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-multied-ta-predstavnykamy-mon-ukrainy-12012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3338-zustrich-z-predstavnykamy-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-multied-ta-predstavnykamy-mon-ukrainy-12012021-on-line.html


 

12 січня: зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти (онлайн) 

14 січня: участь у робочій зустрічі представників НЕО-Марокко з ЛНУ імені Івана Франка щодо співпраці 

в межах проєктів Жан Моне (онлайн) 

15 січня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) QUARSU (онлайн) 

15 січня: зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти (онлайн) 

20 січня: участь у міжнародній науково-практичній конференції в межах проєкту Erasmus+ CBHE 

CRENG (онлайн) 

22 січня: зустріч з ESN-Kyiv щодо спільних заходів на 2021 р. (онлайн) 

25-29 січня: участь у EACEA Grantholders meeting (онлайн) 

26 січня: участь у засіданні Науково-методичної ради МОН України (онлайн) 

26 січня: участь у засіданні Секторальної робочої групи з питань освіти і науки МОН України (онлайн) 

28 січня: зустріч з командою проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) Utterly (онлайн) 

28 січня: участь в робочій зустрічі щодо програми розвитку молоді від Міністерства молоді та спорту 

України (онлайн) 

28-29 січня: участь у онлайн засіданнях тематичних підгруп «Вища освіта та освіта дорослих» та 

«Професійна (професійно-технічна) освіта» (онлайн) 

29 січня: участь у засіданні Секторальної робочої групи з питань освіти і науки МОН України (онлайн) 

29 січня: участь у заході в межах проєкту Жан Моне (онлайн) 

січень: підготовка та технічна підтримка E-booth спільно з НЕО Східного Партнерства (онлайн) 

  

ЛЮТИЙ 

2 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) WORK4CE (онлайн) 

3-5 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) ClimEd (онлайн) 

3 лютого: участь в kick-off meeting проєкту CLIMAN (онлайн) 

4 лютого: участь у робочій зустрічі проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) OPTIMA (онлайн) 

5 лютого: зустріч-знайомство ESN Kyiv з університетами України щодо розбудови співпраці за 

підтримки НЕО в Україні (онлайн) 

8 лютого: зустріч з командою проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) Ag-Lab (м. Київ) 

8 лютого: зустріч HERE team з представниками МОН України (онлайн) 

9 лютого: участь у міжнародному телемості в рамках проєкту Жан Моне (онлайн) 

10 лютого: зустріч HERE team з представниками МОН України (онлайн) 

10 лютого: зустріч з представниками Посольства Франції в Україні (онлайн) 

10 лютого: зустріч-консультація з менеджером EACEA (онлайн) 

11 лютого: участь у воркшоп в межах проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) 

PAGOSTE (онлайн) 

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3562-zustrichi-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-z-predstavnykamy-mon-ukrainy-sichen-traven-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3562-zustrichi-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-z-predstavnykamy-mon-ukrainy-sichen-traven-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3341-uchast-u-mizhnarodnii-naukovo-praktychnii-konferentsii-v-mezhakh-proiektu-erasmus-cbhe-creng-20012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3341-uchast-u-mizhnarodnii-naukovo-praktychnii-konferentsii-v-mezhakh-proiektu-erasmus-cbhe-creng-20012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3402-uchast-u-eacea-grantholders-meeting-25-29012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3348-uchast-u-zasidanni-sektoralnoi-robochoi-hrupy-z-pytan-osvity-i-nauky-mon-ukrainy-26012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3346-zustrich-z-komandoiu-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-utterly-28012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3347-uchast-v-robochii-zustrichi-shchodo-prohramy-rozvytku-molodi-vid-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrainy-28012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3347-uchast-v-robochii-zustrichi-shchodo-prohramy-rozvytku-molodi-vid-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrainy-28012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3349-uchast-u-zasidanni-sektoralnoi-robochoi-hrupy-z-pytan-osvity-i-nauky-mon-ukrainy-28012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3343-uchast-u-zakhodi-v-mezhakh-proiektu-zhan-mone-demokratychna-detsentralizatsiia-iak-ievropeiskyi-dosvid-publichnoho-upravlinnia-29012021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3344-vitaiemo-komandu-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-work4ce-z-ofitsiinym-vidkryttiam.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3398-uchast-u-kick-off-meeting-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-climed-03-04022021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3400-uchast-v-kick-off-meeting-proiektu-climan-03022021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3427-uchast-u-robochii-zustrichi-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-optima-04022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3403-zustrich-znaiomstvo-z-neo-ta-erasmus-student-network-050221-onlain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3403-zustrich-znaiomstvo-z-neo-ta-erasmus-student-network-050221-onlain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3428-zustrich-z-komandoiu-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-ag-lab-08022021-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3562-zustrichi-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-z-predstavnykamy-mon-ukrainy-sichen-traven-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3336-zaproshuiemo-doluchytys-do-mizhnarodnoho-telemostu-v-ramkakh-proiektu-zhan-mone-09022021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3562-zustrichi-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-z-predstavnykamy-mon-ukrainy-sichen-traven-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3418-uchast-u-vorkshopi-v-mezhakh-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-pagoste-11022021-on-line.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3418-uchast-u-vorkshopi-v-mezhakh-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-pagoste-11022021-on-line.html


 

11 лютого: семінар з розробки робочих програм / силабусів для команди проєкту CBHE 

MultiEd (онлайн) 

11-12 лютого: участь в kick-off meeting проєкту CBHE INTERADIS (онлайн) 

12 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) DigEco (онлайн) 

15 лютого: зустріч HERE team з представниками МОН України (онлайн) 

15 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) BACE (онлайн) 

16-17 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) Utterly (онлайн) 

17 лютого: зустріч в межах проєкту розвитку потенціалу вищої освіти WORK4CE (онлайн) 

19 лютого: зустріч-знайомство ESN Kyiv з університетами України та представниками студентського 

самоврядування щодо розбудови співпраці за підтримки НЕО в Україні (онлайн) 

19 лютого: участь у заході в межах проєкту Жан Моне «Транспортна політика ЄС»(онлайн) «» 

22 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) COOPERA (онлайн) 

22 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) OPTIMA (онлайн) 

22 лютого: участь у Зимовій школі в межах проєкту Жан Моне (онлайн) 

23 лютого: зустріч HERE team з представниками МОН України (онлайн) 

23-25 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) 

OPTIMA (онлайн) 

24-25 лютого: участь у kick-off meeting проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) 

SAFEMED+ (онлайн) 

25 лютого: зустріч з командою проєкту REHAB щодо досвіду закупівлі обладнання (онлайн) 

25 лютого: участь у круглому столі «Нагальні завдання комунікації європейської інтеграції в Україні» в 

межах проєкту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Фаза ІІ» 

(Association4U) (онлайн) 

25 лютого: участь у заході для громадського сектору від Представництва ЄС в Україні (онлайн) 

25 лютого: участь у презентації проєкту Жан Моне «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» (онлайн) 

25-26 лютого: участь у заходах проєкту розвитку потенціалу вищої освіти EDUQAS (онлайн) 

27 лютого: зустріч-знайомство з ESN Kyiv (онлайн) 

  

БЕРЕЗЕНЬ 

2 березня: участь у презентації проекту Еразмус+ модуль Жан Моне «Європейський досвід 

впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР» (онлайн) 

3 березня: участь Національному заході з формування QA POOL (онлайн) 

4 березня: участь у заході для представників професійно-технічної освіти щодо можливостей Еразмус+ 

від МОН України (онлайн) 

10 березня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) MILETUS (онлайн) 

11 березня: участь у комітетських слуханнях ВРУ (онлайн) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3429-seminar-z-rozrobky-robochykh-prohram-sylabusiv-dlia-komandy-proiektu-cbhe-multied-11022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3429-seminar-z-rozrobky-robochykh-prohram-sylabusiv-dlia-komandy-proiektu-cbhe-multied-11022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3430-uchast-v-kick-off-meeting-proiektu-cbhe-interadis-11-12022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3431-uchast-u-kick-off-meeting-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-digeco-12022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3562-zustrichi-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-z-predstavnykamy-mon-ukrainy-sichen-traven-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3432-uchast-u-kick-off-meeting-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-bace-15022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3433-uchast-u-kick-off-meeting-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-utterly-16-17022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3422-on-lain-treninh-vid-erasmus-student-network-u-spivpratsi-z-natsionalnym-erazmus-ofisom-v-ukraini-190221-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3422-on-lain-treninh-vid-erasmus-student-network-u-spivpratsi-z-natsionalnym-erazmus-ofisom-v-ukraini-190221-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3443-uchast-u-zakhodi-v-mezhakh-proiektu-zhan-mone-transportna-polityka-yes-19022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3446-uchast-u-kick-off-meeting-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-coopera-22022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3463-vitaiemo-komandu-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-optima-z-ofitsiinym-vidkryttiam-23-25022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3461-uchast-u-zymovii-shkoli-v-mezhakh-proiektu-zhan-mone-22022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3562-zustrichi-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-z-predstavnykamy-mon-ukrainy-sichen-traven-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3463-vitaiemo-komandu-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-optima-z-ofitsiinym-vidkryttiam-23-25022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3463-vitaiemo-komandu-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-optima-z-ofitsiinym-vidkryttiam-23-25022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3465-vitaiemo-komandu-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-safemed-z-ofitsiinym-vidkryttiam-24-25022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3465-vitaiemo-komandu-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-safemed-z-ofitsiinym-vidkryttiam-24-25022021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3450-dosvid-zakupivli-obladnannia-v-mezhakh-realizatsii-proiektiv-erazmus-ka2-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-materialy-vebinaru-250221-r.html
https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/efektyvna-komunikaciya-yevrointegraciyi-ye-neobhidnoyu-umovoyu-dlya-pidgotovky-ukrayiny-do
https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/efektyvna-komunikaciya-yevrointegraciyi-ye-neobhidnoyu-umovoyu-dlya-pidgotovky-ukrayiny-do
https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/efektyvna-komunikaciya-yevrointegraciyi-ye-neobhidnoyu-umovoyu-dlya-pidgotovky-ukrayiny-do
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3448-zaproshuiemo-do-uchasti-u-prezentatsii-proiektu.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3449-stvoriuimo-erasmus-alumni-network-razom.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3488-u-poltavi-startuvav-ievropeiskyi-proekt-z-navchannia-po-vprovadzhenniu-systemy-nassr-02032021.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3488-u-poltavi-startuvav-ievropeiskyi-proekt-z-navchannia-po-vprovadzhenniu-systemy-nassr-02032021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3460-uchast-u-natsionalnomu-zakhodi-dlia-formuvannia-qa-pool-vid-ukrainskoi-asotsiatsii-studentiv-13032021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3453-zakhid-dlia-predstavnykiv-profesiino-tekhnichnoi-osvity-shchodo-mozhlyvostei-erazmus-4032021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3453-zakhid-dlia-predstavnykiv-profesiino-tekhnichnoi-osvity-shchodo-mozhlyvostei-erazmus-4032021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3561-uchast-u-slukhanniakh-u-komiteti-verkhovnoi-rady-ukrainy-z-pytan-osvity-nauky-ta-innovatsii-11032021-on-lain.html


 

11-12 березня: участь у круглому столі в з розвитку потенціалу вищої освіти PAGOSTE (онлайн) 

13 березня: участь у Національному заході для формування QA POOL від Української асоціації студентів 

(онлайн) 

16 березня: участь у зустрічі проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) DESTIN (онлайн) 

17 березня: участь у вебінарі “Erasmus+ Virtual Exchanges” (онлайн) 

17-18 березня: участь у Форумі «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті» (онлайн) 

18 березня: участь у конференції «Можливості для міжнародних досліджень та освітніх партнерств» 

від BSEMAN (The Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network) (онлайн) 

18 березня: участь у координаційній зустрічі в межах проєкту Еразмус+ Жан Моне Сумського 

державного університету (онлайн) 

18 березня: участь у зустрічі Виконавчого Агентства ЕАСЕА з НЕО (онлайн) 

18 березня: участь у вебінарі "Let's make European industry climate neutral by 2050 together!" (онлайн) 

18-19 березня: участь у круглому столі в межах проєкту Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти 

EDUQAS (онлайн) 

22 березня: моніторинг проєкту Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) MOPED (онлайн) 

22 березня: участь в межах All Digital Week 2021 (онлайн) 

22 березня: участь у Європейському тижні цифрової грамотності в Україні (онлайн) 

24 березня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) AESOP (онлайн) 

23-24 березня: Інфодень Еразмус+ СПОРТ (онлайн) 

30 березня: семінар Національного експерта Еразмус+ (HERE team) «Інтернаціоналізація вищої освіти: 

поєднуємо глобальне та локальне» (онлайн) 

31 березня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) EDUQAS (онлайн) 

    

КВІТЕНЬ 

1 квітня: Е-бранч «Нову Програму ЄС Еразмус+ вже оголошено, а де ж конкурси?» (онлайн) 

5 квітня: «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – KYIV» (онлайн) 

8-9 квітня: участь у вебінару НЕО - Вірменія щодо нових конкурсів Еразмус Мундус та Жан 

Моне (онлайн) 

12 квітня: «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – NORTH» (онлайн) 

13 квітня: участь у вебінарі «ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+. Обмін польським досвідом щодо підтримки 

П(ПТ)О» (онлайн) 

15 квітня: участь у серії заходів для представників професійно-технічної освіти щодо можливостей 

Еразмус+ від МОН України (онлайн) 

14-15 квітня: участь у ІІІ Міжнародному Воркшопі «МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ВИКЛИКИ У СФЕРІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ДОСВІД БАЛКАНСЬКИХ КРАЇН» в межах проєкту Еразмус+ Жан Моне 

Львівського національного університету імені Івана Франка (онлайн) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3467-kruhlyi-stil-v-mezhakh-proiektu-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-pagoste-11-12032021-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3460-uchast-u-natsionalnomu-zakhodi-dlia-formuvannia-qa-pool-vid-ukrainskoi-asotsiatsii-studentiv-13032021-on-lain.html
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3531-forum-doskonalist-vykladannia-i-navchannia-u-vyshchii-osviti-2021-17-18032021.html
https://www.facebook.com/unsdsngreece/posts/1156252548146822
https://www.facebook.com/unsdsngreece/posts/1156252548146822
https://euid2021.in.ua/climate-en/?fbclid=IwAR0yPuOsHg3RH29ByjeUEZM0Vv8dUcPDc3IYjLrG8zH1AvcZ6tNwL9Jr-8Q
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3475-kruhlyi-stil-implementatsiia-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-v-mezhakh-proiektu-prohramy-yes-erazmus-eduqas-180321-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3475-kruhlyi-stil-implementatsiia-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-v-mezhakh-proiektu-prohramy-yes-erazmus-eduqas-180321-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3474-all-digital-week-2021-welcome-to-join-22-31032021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3554-uchast-u-yevropeiskomu-tyzhni-tsyfrovoi-hramotnosti-v-ukraini-22032021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3452-informatsiinyi-den-erazmus-sport-23-24032021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3470-seminar-natsionalnoho-eksperta-erazmus-here-team-internatsionalizatsiia-vyshchoi-osvity-poiednuiemo-hlobalne-ta-lokalne-300321-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3470-seminar-natsionalnoho-eksperta-erazmus-here-team-internatsionalizatsiia-vyshchoi-osvity-poiednuiemo-hlobalne-ta-lokalne-300321-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3550-e-branch-novu-prohramu-yes-erazmus-vzhe-oholosheno-a-de-zh-konkursy-01042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3482-erazmus-dni-dlia-molodi-ukrainy-zoom-edition-kyiv-050421-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3485-zaroshuiemo-doluchytys-do-vebinaru-vid-neo-virmeniia-shchodo-novoho-konkursu-erasmus-mundus-design-measures-and-erasmus-mundus-joint-masters-8-90421-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3485-zaroshuiemo-doluchytys-do-vebinaru-vid-neo-virmeniia-shchodo-novoho-konkursu-erasmus-mundus-design-measures-and-erasmus-mundus-joint-masters-8-90421-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3481-erazmus-dni-dlia-molodi-ukrainy-zoom-edition-north-120421-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3560-uchast-u-vebinari-prohrama-erazmus-obmin-polskym-dosvidom-shchodo-pidtrymky-ppto-13042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3560-uchast-u-vebinari-prohrama-erazmus-obmin-polskym-dosvidom-shchodo-pidtrymky-ppto-13042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3492-vebinary-dlia-zakladiv-profesiinoi-osvity-shchodo-uchasti-v-prohrami-yes-erazmus-2021-2027-rr-15-22-27-kvitnia-2021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3492-vebinary-dlia-zakladiv-profesiinoi-osvity-shchodo-uchasti-v-prohrami-yes-erazmus-2021-2027-rr-15-22-27-kvitnia-2021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3911-iii-mizhnarodnyi-onlain-vorkshop-tsentru-doskonalosti-imeni-zhana-mone-zakhidnoukrainskyi-doslidnytskyi-tsentr-z-ievropeiskykh-studii-14-15042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3911-iii-mizhnarodnyi-onlain-vorkshop-tsentru-doskonalosti-imeni-zhana-mone-zakhidnoukrainskyi-doslidnytskyi-tsentr-z-ievropeiskykh-studii-14-15042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3911-iii-mizhnarodnyi-onlain-vorkshop-tsentru-doskonalosti-imeni-zhana-mone-zakhidnoukrainskyi-doslidnytskyi-tsentr-z-ievropeiskykh-studii-14-15042021-on-lain.html


 

16 квітня: участь у V Міжнародному симпозіумі «Циркулярна економіка ЄС: уроки для України» в 

межах проєтку Еразмус+ Жан Моне «Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна 

економіка» (онлайн) 

16 квітня: участь в онлайн семінарі «Підтримуємо Лісабонську конвенцію про визнання» за 

результатами проєкту Єврокомісії (Еразмус+ΚΑ3 Підтримка реформ у сфері вищої освіти) «I-Comply: 

Впровадження практик визнання в Європейському просторі вищої освіти відповідно до Конвенції про 

визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні)» (онлайн) 

19 квітня: «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – WEST» (онлайн) 

19 квітня: моніторинг проєкту Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) CRENG (онлайн) 

20 квітня: участь в VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток вищої 

освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» в межах проєкту Еразмус+ Жан 

Моне (онлайн) 

21 квітня: участь у Erasmus+ Youth InfoDay від Salto-Youth (онлайн) 

22 квітня: участь у серії заходів для представників професійно-технічної освіти щодо можливостей 

Еразмус+ від МОН України (онлайн) 

22 квітня: участь у 2021 EUA Annual Conference - Universities 2030: From vision to reality (онлайн) 

22-23 квітня: участь у Форумі міжнародної освіти Українського державного центру міжнародної 

освіти (онлайн) 

22-23 квітня: участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ» в межах проєтку Еразмус+ Жан Моне (онлайн) 

23 квітня: Інфодень Еразмус+: EMJM спільно з НЕО Східного Партнерства (онлайн) 

23 квітня: участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні напрями зовнішньої 

політики Європейського Союзу» в межах проєкту Еразмус+ Жан Моне «Зовнішня політика 

Європейського союзу» (онлайн) 

24 квітня: Форум Вищої Освіти-2021 (онлайн) 

26 квітня: «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – SOUTH-EAST» (онлайн) 

27 квітня: участь у серії заходів для представників професійно-технічної освіти щодо можливостей 

Еразмус+ від МОН України (онлайн) 

28 квітня: участь у Дні кар'єри ЄС (онлайн) 

28 квітня: участь у вебінарі «Програма ЄС Еразмус+: напрям Жан Моне-2021» в межах циклу вебінарів 

програми «Проєктні горизонти КПІ» (онлайн) 

28 квітня: Участь у регіональному семінарі спільно з Посольством Франції (онлайн) 

29 квітня: Семінар Національного експерта Еразмус+ (HERE team) «Вимоги до кваліфікацій в стандартах 

вищої освіти та освітніх програмах» (онлайн) 

  

ТРАВЕНЬ 

10 травня: інтерв'ю до Днів Європи для Представництва ЄС в Україні (онлайн) 

11 травня: зустріч з EACEA Project Officer (онлайн) 

https://lpnu.ua/news/v-rezhymi-onlain-vidbuvsia-v-mizhnarodnyi-sympozium-tsyrkuliarna-ekonomika-yes-uroky-dlia
https://lpnu.ua/news/v-rezhymi-onlain-vidbuvsia-v-mizhnarodnyi-sympozium-tsyrkuliarna-ekonomika-yes-uroky-dlia
https://lpnu.ua/news/v-rezhymi-onlain-vidbuvsia-v-mizhnarodnyi-sympozium-tsyrkuliarna-ekonomika-yes-uroky-dlia
http://enic.in.ua/index.php/ua/novini/287-mizhnarodnij-onlajn-seminar-pidtrimuemo-lisabonsku-konventsiyu-pro-viznannya
http://enic.in.ua/index.php/ua/novini/287-mizhnarodnij-onlajn-seminar-pidtrimuemo-lisabonsku-konventsiyu-pro-viznannya
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3480-erazmus-dni-dlia-molodi-ukrainy-zoom-edition-west-190421-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3500-vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-innovatsiynyy-rozvytok-vyshchoyi-osvity-hlobalnyy-yevropeyskyy-ta-natsionalnyy-vymiry-zmin.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3500-vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-innovatsiynyy-rozvytok-vyshchoyi-osvity-hlobalnyy-yevropeyskyy-ta-natsionalnyy-vymiry-zmin.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3500-vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-innovatsiynyy-rozvytok-vyshchoyi-osvity-hlobalnyy-yevropeyskyy-ta-natsionalnyy-vymiry-zmin.html
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/new-erasmus-youth-infoday.9248/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3492-vebinary-dlia-zakladiv-profesiinoi-osvity-shchodo-uchasti-v-prohrami-yes-erazmus-2021-2027-rr-15-22-27-kvitnia-2021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3492-vebinary-dlia-zakladiv-profesiinoi-osvity-shchodo-uchasti-v-prohrami-yes-erazmus-2021-2027-rr-15-22-27-kvitnia-2021-r.html
https://eua.eu/events/131-2021-eua-annual-conference.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3502-iii-ukrainskyi-forum-mizhnarodnoi-osvity-22-230421-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3502-iii-ukrainskyi-forum-mizhnarodnoi-osvity-22-230421-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3494-zaproshuiemo-do-uchasti-u-v-mizhnarodnii-naukovo-praktychnii-internet-konferentsii-aktualni-problemy-formuvannia-tvorchoi-osobystosti-pedahoha-v-konteksti-nastupnosti-doshkilnoi-ta-pochatkovoi-osvity-22-23042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3494-zaproshuiemo-do-uchasti-u-v-mizhnarodnii-naukovo-praktychnii-internet-konferentsii-aktualni-problemy-formuvannia-tvorchoi-osobystosti-pedahoha-v-konteksti-nastupnosti-doshkilnoi-ta-pochatkovoi-osvity-22-23042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3494-zaproshuiemo-do-uchasti-u-v-mizhnarodnii-naukovo-praktychnii-internet-konferentsii-aktualni-problemy-formuvannia-tvorchoi-osobystosti-pedahoha-v-konteksti-nastupnosti-doshkilnoi-ta-pochatkovoi-osvity-22-23042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3496-facebook-vebinar-erasmus-call-2021-for-eap-countries-erasmus-mundus-action-23042021.html
https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=9579
https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=9579
https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=9579
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3534-uchast-u-forumi-vyshchoi-osvity-2021-24042021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3479-erazmus-dni-dlia-molodi-ukrainy-zoom-edition-south-east-260421-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3492-vebinary-dlia-zakladiv-profesiinoi-osvity-shchodo-uchasti-v-prohrami-yes-erazmus-2021-2027-rr-15-22-27-kvitnia-2021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3492-vebinary-dlia-zakladiv-profesiinoi-osvity-shchodo-uchasti-v-prohrami-yes-erazmus-2021-2027-rr-15-22-27-kvitnia-2021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3503-uchast-v-den-kariery-yes-280421-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3913-vebinar-prohrama-yes-erazmus-napriam-zhan-mone-2021-28042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3913-vebinar-prohrama-yes-erazmus-napriam-zhan-mone-2021-28042021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3551-uchast-u-rehionalnomu-seminari-spilno-z-posolstvom-frantsii.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3495-seminar-natsionalnoho-eksperta-erazmus-here-team-vymohy-do-kvalifikatsii-v-standartakh-vyshchoi-osvity-ta-osvitnikh-prohramakh-290421-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3495-seminar-natsionalnoho-eksperta-erazmus-here-team-vymohy-do-kvalifikatsii-v-standartakh-vyshchoi-osvity-ta-osvitnikh-prohramakh-290421-r-on-lain.html
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/videos/527829211920573


 

12 травня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) GeST (онлайн) 

12 травня: Facebook вебінар "Erasmus+ Call 2021 for EaP Countries: Jean Monnet Actions Rules for 

Applicants" (онлайн) 

13 травня: моніторинг ICM проєктів у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського 

(онлайн) 

14 травня: зустріч HERE team з представниками МОН України (онлайн) 

18 травня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) dComFra (онлайн) 

18 травня: участь в Міжнародній науково-практичній конференції в межах проєкту Еразмус+ Жан Моне 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (онлайн) 

18 травня: участь у Круглому столі до Дня Європи в Україні (онлайн) 

18 травня: участь у Всеукраїнському круглому столі в межах проєкту Еразмус+ Жан Моне Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (онлайн) 

20 травня: участь у Всеукраїнській конференції в межах проєкту Еразмус+ Жан Моне Донбаського 

державного педагогічного університету (онлайн) 

20 травня: участь у вокршопі в рамках проєкту Еразмус+ Жан Моне мережі VISTA (онлайн) 

20 травня: презентація про можливості для студентських профсоюзів та організацій України (онлайн) 

20 травня: участь у Teaching & Learning Forum “Issues and Perspectives of Digitally-Enhanced Innovative 

Teaching & Learning in Higher Education” (онлайн) 

20 травня: участь у зустрічі з DG EAC щодо статусу участі України в Програмі ЄС Еразмус+ (онлайн) 

21 травня: участь у серії заходів для представників професійно-технічної освіти щодо можливостей 

Еразмус+ від МОН України (онлайн) 

21 травня: інформаційна сесія щодо індивідуальних можливостей для студентів та викладачів НПУ 

імені М. Драгоманова (м. Київ) 

25 травня: участь у щорічному Ярмарку грантів від Креативної Європи (он-лайн\оф-лайн) 

25 травня: участь в Міжнародній конференції ENIC Ukraine «Визнання в ЄПВО: плануємо подальші 

кроки» за результатами проєкту Еразмус+ΚΑ3 "TPG on LRC" (онлайн) 

25 травня: зустріч з підготовки заявок напряму Жан Моне з командою Вінницького медичного 

університету (онлайн) 

26 травня: зустріч з підготовки заявок напряму Жан Моне з командою ДНУ О. Гончара (онлайн) 

26 травня: зустріч з підготовки заявок напряму Жан Моне з командою Львівської Політехніки (онлайн) 

26 травня: участь в вебінарі "Youth participation starts here: Erasmus+ and European Solidarity Corps 

programmes" (онлайн) 

27 травня: участь у VI Українсько-польському науковому форумі Національного університету 

«Львівська Політехніка» (онлайн) 

27 травня: вебінар Національного експерта Еразмус+ (HERE team) «Підходи та інструменти гармонізації 

освіти та ринку праці» (27.05.21 р., он-лайн) 

27-28 травня: участь у Plastic challenge Hackathon 2021 (онлайн) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3505-jean-monnet-actions-rules-for-applicants-webinar-12-05-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3505-jean-monnet-actions-rules-for-applicants-webinar-12-05-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3562-zustrichi-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-z-predstavnykamy-mon-ukrainy-sichen-traven-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3543-uchast-u-vseukrainskomu-kruhlomu-stoli-v-mezhakh-proiektu-erazmus-zhan-mone-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-18052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3543-uchast-u-vseukrainskomu-kruhlomu-stoli-v-mezhakh-proiektu-erazmus-zhan-mone-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-18052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3510-uchast-u-kruhlomu-stoli-ukraina-yevropa-razom-u-maibuttia-180521-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3543-uchast-u-vseukrainskomu-kruhlomu-stoli-v-mezhakh-proiektu-erazmus-zhan-mone-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-18052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3543-uchast-u-vseukrainskomu-kruhlomu-stoli-v-mezhakh-proiektu-erazmus-zhan-mone-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-18052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3544-uchast-u-vseukrainskii-konferentsii-v-mezhakh-proiektu-erazmus-zhan-mone-donbaskoho-derzhavnoho-pedahohichnoho-universytetu-20052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3544-uchast-u-vseukrainskii-konferentsii-v-mezhakh-proiektu-erazmus-zhan-mone-donbaskoho-derzhavnoho-pedahohichnoho-universytetu-20052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3545-uchast-u-vokrshopi-teaching-single-market-comparing-experiences-in-the-eu-and-the-eap-countries-20052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3513-uchast-u-seminari-novi-mozhlyvosti-dlia-studentskykh-profspilkovykh-komitetiv-200521-r-on-lain.html
https://ase.md/teaching-learning-forum-issues-and-perspectives-of-digitally-enhanced-innovative-teaching-learning-in-higher-education/
https://ase.md/teaching-learning-forum-issues-and-perspectives-of-digitally-enhanced-innovative-teaching-learning-in-higher-education/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3509-vebinar-pro-mozhlyvosti-prohramy-yes-erazmus-u-sferi-profesiinoi-profesiino-tekhnichnoi-ta-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-vet-21052021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3509-vebinar-pro-mozhlyvosti-prohramy-yes-erazmus-u-sferi-profesiinoi-profesiino-tekhnichnoi-ta-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-vet-21052021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3908-informatsiina-sesiia-dlia-predstavnykiv-npu-imeni-m-drahomanova-21052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3908-informatsiina-sesiia-dlia-predstavnykiv-npu-imeni-m-drahomanova-21052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3514-uchast-v-iv-mizhnarodnomu-iarmarku-hrantiv-u-sferi-kultury-250521-r.html
http://www.ehea.info/Upload/TPG_LRC_Final_Conference_Draft_Agenda.pdf
http://www.ehea.info/Upload/TPG_LRC_Final_Conference_Draft_Agenda.pdf
https://europa.eu/youth/news/participation-starts-here-new-erasmus-and-european-solidarity-corps-programmes_en
https://europa.eu/youth/news/participation-starts-here-new-erasmus-and-european-solidarity-corps-programmes_en
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3909-vi-ukrainsko-polskyi-naukovyi-forum-skhidna-polityka-yevropeiskoho-soiuzu-zdobutky-vyklyky-ta-perspektyvy-27-28052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3909-vi-ukrainsko-polskyi-naukovyi-forum-skhidna-polityka-yevropeiskoho-soiuzu-zdobutky-vyklyky-ta-perspektyvy-27-28052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3512-vebinar-natsionalnoho-eksperta-erazmus-here-team-pidkhody-ta-instrumenty-harmonizatsii-osvity-ta-rynku-pratsi-270521-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3512-vebinar-natsionalnoho-eksperta-erazmus-here-team-pidkhody-ta-instrumenty-harmonizatsii-osvity-ta-rynku-pratsi-270521-r-on-lain.html
https://www.facebook.com/events/sumy-national-agrarian-university/plastic-challenge-hackathon-2021/147563047181942/


 

28 травня: участь у серії заходів для представників професійно-технічної освіти щодо можливостей 

Еразмус+ від МОН України (онлайн) 

28-29 травня: участь в І Міжнародній конференції «Європейські цінності в освіті» в межах проєкту 

Еразмус+ Жан Моне (онлайн) 

28-29 травня: віртуальний міжнародний навчальний візит “Universities and the employability agenda: 

Strategies, student support and industry partnership” (онлайн) 

  

ЧЕРВЕНЬ 

4 червня: Підписання меморандуму про співпрацю між НЕО в Україні та УДЦМО (онлайн) 

9 червня: зустріч з представниками відділу міжнародних зв'язків КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

10-11 червня: Міжнародна літня школа Жан Моне «СТРАТЕГІЯ ЦИКЛІЧНОЇ ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ» та ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (онлайн) 

10-17 червня: он-лайн тренінг для академічного та адміністративного персоналу партнерських 

українських університетів, МОН та НАК на тему “Recognition of academic qualifications”, в межах проєкту 

QUARSU (онлайн) 

15 червня: вебінар спільно з Національним агентством Еразмус+ в Ірландії та НЕО в Україні, Грузії та 

Молдові (онлайн) 

15 червня: вебінар «PhD – 01 Освіта/Педагогіка. Виклики та перспективи» (онлайн) 

15-16 червня: участь в European Development Days (EDD 2021) (онлайн) 

16-17 червня: участь у фінальній зустрічі по проекту Еразмус+ TOPAS (онлайн) 

17-18 червня: Міжнародна літня школа Жан Моне «Кращі Європейські практики з безпеки водних 

ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку: виклики для України» (онлайн) 

17 червня: Національний семінар із поширення інформації про підсумкові результати впровадження 

проєкту «Медіація: навчання і трансформація суспільства / MEDIATS» Програми ЄС ERASMUS+ KA2: 

CBHE 

18 червня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) MEDIATS (онлайн) 

22 червня: участь у Секторальній робочій групі «Освіта і наука», Тематична підгрупа «Фахова 

передвища, вища освіта та освіта дорослих» (онлайн)  

22-23 червня: тренінг у межах проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та 

стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» (онлайн) 

23 червня: спільний семінар з Українським католицьким університетом (онлайн) 

23 червня: участь у Дні кар'єри ЄС(онлайн) 

24 червня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) INTENSE (онлайн) 

25 червня: Участь у EU Study days in Ukraine 2021 (онлайн) 

25 червня: консультації та зустрічі із представниками проєктних команд ЛНУ імені Івана Франка (м. 

Львів) 

26 червня: консультації та зустріч із представниками Українського католицького університету (м. Львів) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3511-vebinar-mozhlyvosti-mobilnosti-prohramy-yes-erazmus-u-sferi-profesiinoi-profesiino-tekhnichnoi-ta-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-vet-28052021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3511-vebinar-mozhlyvosti-mobilnosti-prohramy-yes-erazmus-u-sferi-profesiinoi-profesiino-tekhnichnoi-ta-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-vet-28052021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3546-uchast-u-i-mizhnarodnii-konferentsii-yevropeiski-tsinnosti-v-osviti-v-mezhakh-proiektu-erazmus-zhan-mone-28-29052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3546-uchast-u-i-mizhnarodnii-konferentsii-yevropeiski-tsinnosti-v-osviti-v-mezhakh-proiektu-erazmus-zhan-mone-28-29052021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3541-uchast-u-pershomu-virtualnomu-navchalnomu-vizyti-universities-and-the-employability-agenda-strategies-student-support-and-industry-partnership-28-29052021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3541-uchast-u-pershomu-virtualnomu-navchalnomu-vizyti-universities-and-the-employability-agenda-strategies-student-support-and-industry-partnership-28-29052021-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3549-pidpysannia-memorandumu-pro-spivpratsiu-mizh-neo-v-ukraini-ta-udtsmo-04062021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3489-zaproshuiemo-do-uchasti-u-zakhodakh-proiektiv-zhan-mone-jm-eco-ta-euforua-10-11062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3489-zaproshuiemo-do-uchasti-u-zakhodakh-proiektiv-zhan-mone-jm-eco-ta-euforua-10-11062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3489-zaproshuiemo-do-uchasti-u-zakhodakh-proiektiv-zhan-mone-jm-eco-ta-euforua-10-11062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3547-uchast-u-on-lain-treninhu-v-mezhakh-proiektu-cbhe-quarsu-10-17062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3547-uchast-u-on-lain-treninhu-v-mezhakh-proiektu-cbhe-quarsu-10-17062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3547-uchast-u-on-lain-treninhu-v-mezhakh-proiektu-cbhe-quarsu-10-17062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3563-uchast-u-vebinari-spilno-z-natsionalnym-ahentstvom-erazmus-v-irlandii-15062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3563-uchast-u-vebinari-spilno-z-natsionalnym-ahentstvom-erazmus-v-irlandii-15062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3542-uchast-u-vebinari-phd-01-osvita-pedahohika-vyklyky-ta-perspektyvy-15062021-r.html
https://eudevdays.eu/about-edd
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3557-uchast-u-finalnii-zustrichi-za-rezultatamy-realizatsii-proiektu-cbhe-topas-16-17062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3498-zaproshuiemo-do-uchasti-u-mizhnarodnii-litnii-shkoli-zhan-mone-z-bezpeky-vodnykh-resursiv-17-18062021-oh-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3498-zaproshuiemo-do-uchasti-u-mizhnarodnii-litnii-shkoli-zhan-mone-z-bezpeky-vodnykh-resursiv-17-18062021-oh-lain.html
https://www.krok.edu.ua/ua/novini-ta-podiji/item/4308-mediatsiia-navchannia-i-transformatsiia-suspilstva-mediats
https://www.krok.edu.ua/ua/novini-ta-podiji/item/4308-mediatsiia-navchannia-i-transformatsiia-suspilstva-mediats
https://www.krok.edu.ua/ua/novini-ta-podiji/item/4308-mediatsiia-navchannia-i-transformatsiia-suspilstva-mediats
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3556-provedennia-treninhu-u-ramkakh-proiektu-erasmus-novi-mekhanizmy-upravlinnia-na-osnovi-partnerstva-ta-standartyzatsii-pidhotovky-vykladachiv-profesiinoi-osvity-v-ukraini-pagoste-22-23062021.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3556-provedennia-treninhu-u-ramkakh-proiektu-erasmus-novi-mekhanizmy-upravlinnia-na-osnovi-partnerstva-ta-standartyzatsii-pidhotovky-vykladachiv-profesiinoi-osvity-v-ukraini-pagoste-22-23062021.html
https://www.facebook.com/ucuintoffice/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3552-uchast-u-eu-study-days-in-ukraine-2021-23062021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20EU%20Study%20days%20in%20Ukraine%202021%20(25.06.2021,%20%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD).


 

26 червня: зустріч з представником Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів) 

26 червня: зустріч з командою виконавців проєкту зі Стратегічного партнерства Folk_mе “Folk Music 

Education for Future Generations” (м. Львів) 

30 червня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) StudyBBSR (онлайн) 

  

ЛИПЕНЬ 

1 липня: зустріч з командою міжнародного відділу КНУ ім Тараса Шевченка (м. Київ) 

2 липня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) CLIMAN (онлайн) 

5 липня: участь у заході в межах проєкту Еразмус+ Жан Моне (онлайн) 

5-9 липня: Міжнародна літня школа «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ 

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (онлайн) 

7 липня: спільний захід з Міністерством молоді та спорту України (онлайн)  

8-9 липня: Конференція «ОСВІТА МОЖЛИВОСТЕЙ: НОВІ ГОРИЗОНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УКРАЇНІ» (м. Львів) 

13 липня: участь у Секторальній робочій групі «Освіта і наука», Тематична підгрупа «Фахова 

передвища, вища освіта та освіта дорослих» (онлайн). 

14 липня: участь у Секторальній робочій групі по VET (онлайн) 

20 липня: участь у зустрічі Посольства Франції в Україні зі стипендіатами Еrasmus+ та іншими 

переможцями (м. Київ) 

22 липня: зустріч з командою проєкту Еразмус+ OPTIMA (онлайн) 

23 липня: орієнтаційна зустріч з переможцями Еразмус Мундус 2021 р. (онлайн) 

30 липня: зустріч з Міністром освіти і науки України (м. Київ) 

30 липня: зустріч з представниками Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут Ігоря Сікорського» (Київ) 

   

СЕРПЕНЬ 

5 серпня: інтерв'ю для «Країна ФМ» (м. Київ) 

11 серпня: зустріч з омбудсменом української мови (м. Київ) 

16 серпня: зустріч з координатором проєкту СBHE WORK4CE (м. Київ) 

18 серпня: зустріч з омбудсменом української мови та Головою представництва Світового Конгресу 

Українців в Україні, Головою національної комісії зі стандартів української мови. (м. Київ) 

18 серпня: зустріч з омбудсменом української мови та Головою представництва Світового Конгресу 

Українців в Україні, Головою національної комісії зі стандартів української мови (м. Київ) 

19 серпня: участь у зустрічі аташе Посольства Франції і французької делегації з НЕО (онлайн) 

26 серпня: зустріч з Посольством Франції та Schneider Electric Ukraine (м. Київ) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3558-vorkshop-proiektu-zhan-monne-vidbudova-potentsialu-yevropeiskykh-studii-na-ukrainskykh-terytoriiakh-shcho-postrazhdaly-vid-konfliktu-osmysliuiuchy-vyklyky-ta-heneruiuchy-rishennia-05-10072021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3568-mizhnarodna-litnia-shkola-pryntsypy-ta-tsinnosti-yes-riznomanittya-ta-inklyuziya-v-osviti-dlya-staloho-rozvytku-5-90721-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3568-mizhnarodna-litnia-shkola-pryntsypy-ta-tsinnosti-yes-riznomanittya-ta-inklyuziya-v-osviti-dlya-staloho-rozvytku-5-90721-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3529-vebinar-posylennia-natsionalnoho-vplyvu-proiektiv-u-sferi-molodi-prohramy-yes-erazmus-070721-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3565-konferentsiia-konferentsiya-osvita-mozhlyvostey-novi-horyzonty-profesiynoyi-profesiyno-tekhnichnoyi-osvity-v-ukrayini-8-90721-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3565-konferentsiia-konferentsiya-osvita-mozhlyvostey-novi-horyzonty-profesiynoyi-profesiyno-tekhnichnoyi-osvity-v-ukrayini-8-90721-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3907-uchast-u-zustrichi-posolstva-frantsii-v-ukraini-zi-stypendiatamy-erazmus-ta-inshymy-peremozhtsiamy-200721-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3907-uchast-u-zustrichi-posolstva-frantsii-v-ukraini-zi-stypendiatamy-erazmus-ta-inshymy-peremozhtsiamy-200721-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3570-oriientatsiina-zustrich-dlia-ukrainskykh-stypendiativ-mahisterskykh-prohram-erazmus-mundus-v-ramkakh-prohramy-yes-erazmus-230721-on-lain.html


 

27 серпня: узято участь у зустрічі з Першим заступником міністра освіти і науки та представниками 

Міністерства освіти і науки України (онлайн) 

31 серпня: участь у зустрічі з командою проєкту Еразмус+ CBHE WORK4CE (онлайн) 

серпень: консультації та робота з документацією 

серпень: консультації командам-виконавцям проєктів Програми Еразмус+  

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

  

ВЕРЕСЕНЬ 

1 вересня: зустріч з представниками відділу міжнародних зв'язків Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (м. Київ) 

1 вересня: зустріч з представниками Конфедерації роботодавців України (м. Київ) 

3 вересня: участь у Всеукраїнському форумі Молодіжних рад (м. Харків) 

4 вересня: участь у тренінгу “Erasmus+ Writing Academy” (м. Київ) 

8 вересня: участь у Міжнародній фінальній зустрічі партнерів проєкту «Спільні зусилля з об’єднання 

мереж підприємницької молоді із сільської місцевості» (онлайн) 

8-9 вересня: Форум з інтернаціоналізації українських університетів (м. Київ) 

8 вересня: зустріч з командою проєкту розвитку потенціалу вищої освіти OPTIMA (онлайн) 

9 вересня: зустріч з заступником керівника Офісу Президента України з гуманітарних питань (м. Київ) 

14 вересня: зустріч-нарада HERE team (онлайн, офлайн) 

14 вересня: участь у відкритті Центру європейських студій та інформаційна сесія для працівників 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (м. Чернігів) 

14 вересня: Інформаційний день про можливості Програми ЄС Еразмус+ для представників ЗВО, ПТО 

та молодіжних організацій (м. Чернігів) 

15 вересня: інформаційна сесія про можливості Еразмус+ для представників Університету 

«Україна» (м. Київ) 

15-16 вересня: участь у І Міжнародній конференції «Проблеми та перспективи впровадження 

європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та 

збалансованості» (онлайн) 

15-16 вересня: участь у Ukrainian Central European Forum (онлайн) 

16-17 вересня: участь у Days of Ukraine in Berlin (м. Берлін) 

16 вересня: участь у EU Communications Networking Event (м. Київ) 

17 вересня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) COOPERA (онлайн) 

21 вересня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) OPTIMA (онлайн) 

21 вересня: ІСМ моніторинг у Львівському державному університету безпеки життєдіяльності (онлайн) 

21 вересня: участь в тренінгах в межах проєкту Еразмус+ CBHE PAGOSTE (онлайн) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3586-uchast-u-vseukrainskomu-forumi-molodizhnykh-rad-03092021-m-kharkiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3587-uchast-u-treninhu-erasmus-writing-academy-04092021-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3588-uchast-u-mizhnarodnii-finalnii-zustrichi-partneriv-proiektu-spilni-zusyllia-z-obiednannia-merezh-pidpryiemnytskoi-molodi-iz-silskoi-mistsevosti-08092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3588-uchast-u-mizhnarodnii-finalnii-zustrichi-partneriv-proiektu-spilni-zusyllia-z-obiednannia-merezh-pidpryiemnytskoi-molodi-iz-silskoi-mistsevosti-08092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3589-forum-z-internatsionalizatsii-ukrainskykh-universytetiv-08-09092021-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/search/54-materiali-here/3593-zustrich-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-14092021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3590-uchast-u-vidkrytti-tsentru-ievropeiskykh-studii-u-natsionalnomu-universyteti-chernihivskyi-kolehium-14092021-m-chernihiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3590-uchast-u-vidkrytti-tsentru-ievropeiskykh-studii-u-natsionalnomu-universyteti-chernihivskyi-kolehium-14092021-m-chernihiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3580-zaproshuiemo-do-uchasti-u-informatsiinomu-dni-shchodo-mozhlyvostei-prohramy-yes-erazmus-na-2021-2027-rr-14092021-m-chernihiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3580-zaproshuiemo-do-uchasti-u-informatsiinomu-dni-shchodo-mozhlyvostei-prohramy-yes-erazmus-na-2021-2027-rr-14092021-m-chernihiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3591-informatsiina-sesiia-pro-mozhlyvosti-erazmus-dlia-predstavnykiv-universytetu-ukraina-15092021-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3591-informatsiina-sesiia-pro-mozhlyvosti-erazmus-dlia-predstavnykiv-universytetu-ukraina-15092021-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3596-i-mizhnarodnua-konferentsiia-problemy-ta-perspektyvy-vprovadzhennia-ievropeiskoho-dosvidu-dyversyfikatsii-silskoho-turyzmu-v-ukraini-na-zasadakh-kreatyvnosti-ta-zbalansovanosti-v-mezhakh-proiektu-zhan-mone.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3596-i-mizhnarodnua-konferentsiia-problemy-ta-perspektyvy-vprovadzhennia-ievropeiskoho-dosvidu-dyversyfikatsii-silskoho-turyzmu-v-ukraini-na-zasadakh-kreatyvnosti-ta-zbalansovanosti-v-mezhakh-proiektu-zhan-mone.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3596-i-mizhnarodnua-konferentsiia-problemy-ta-perspektyvy-vprovadzhennia-ievropeiskoho-dosvidu-dyversyfikatsii-silskoho-turyzmu-v-ukraini-na-zasadakh-kreatyvnosti-ta-zbalansovanosti-v-mezhakh-proiektu-zhan-mone.html
http://ucef.info/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3896-days-of-ukraine-in-berlin-16-17092021-m-berlin.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3916-uchast-v-treninhakh-v-mezhakh-proiektu-erazmus-cbhe-pagoste-21092021-on-lain.html


 

22 вересня: інформаційна сесія напряму Жан Моне для працівників Полтавського державного 

аграрного університету (онлайн) 

23 вересня: участь у Форумі якості вищої медичної освіти (м. Київ) 

24 вересня: моніторинг ICM проєктів у НМУ ім. Богомольця (онлайн) 

24 вересня: зустріч HERE team в межах проєкту Світового банку (онлайн) 

28 вересня: участь в Міжнародній он-лайн конференції THEA Ukraine (онлайн) 

28 вересня: участь у Форумі від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (онлайн) 

29 вересня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) UTTERLY (онлайн) 

29 вересня: інформаційна сесія про можливості Еразмус+ для представників Львівського державного 

університету внутрішніх справ (онлайн) 

30 вересня: Семінар Національного експерта Еразмус+ (HERE team) «Професійна підготовка здобувачів 

вищої освіти та професійні кваліфікації» (онлайн) 

30 вересня: участь у першому публічному заході проєкту Академії ефективних рішень «Соціальна 

перспектива» (онлайн) 

  

ЖОВТЕНЬ 

1 жовтня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) INTERADIS (онлайн) 

1 жовтня: зустріч із Заступниками Міністра молоді та спорту України (м. Київ) 

4 жовтня: зустріч з Міністром освіти і науки України (м. Київ) 

5 жовтня: зустріч із Заступниками Міністра молоді та спорту України (м. Київ) 

5 жовтня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) BACE (онлайн) 

5 жовтня: участь у фінальній зустрічі проєкту розвитку потенціалу вищої освіти Smalog (онлайн) 

7-8 жовтня: участь в SELFIE Forum 2021 (онлайн) 

8 жовтня: участь в EYE2021 (онлайн) 

8 жовтня: інтерв'ю для Kyiv School of Economics (онлайн) 

12 жовтня: участь у «Тижнях Німеччини» (онлайн) 

12 жовтня: участь у заході в рамках кампанії Time to Move від Eurodesk Ukraine (м. Київ) 

13 жовтня: круглий стіл «ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОСВІТІ ТА СУСПІЛЬСТВІ: ВПЛИВ ПРОГРАМИ ЄС 

ЕРАЗМУС+»(онлайн) 

13 жовтня: зустріч з Головою Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій (м. 

Київ) 

14-16 жовтня: #ErasmusDays 2021 (онлайн) 

18 жовтня: участь у SPHERE Webinar “Greening in higher education: Trends, policies, strategies” (онлайн) 

18 жовтня: презентація можливостей Еразмус+ в межах #ErasmusDays в КНУ ім. Тараса Шевченка (м. 

Київ) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3897-informatsiina-sesiia-napriamu-zhan-mone-dlia-pratsivnykiv-poltavskoho-derzhavnoho-ahrarnoho-universytetu-22092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3897-informatsiina-sesiia-napriamu-zhan-mone-dlia-pratsivnykiv-poltavskoho-derzhavnoho-ahrarnoho-universytetu-22092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3595-uchast-u-forumi-iakosti-vyshchoi-medychnoi-osvity-23092021-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3608-uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-internatsionalizatsiia-vyshchoi-osvity-dosvid-proiektu-thea-ukraine-rozshyrennia-perspektyv-dlia-ukrainskykh-zvo-28092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3898-kruhlyi-stil-natsionalne-ahentstvo-iz-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-2019-2021-kliuchovi-dosiahnennia-vyklyky-ta-perspektyvy-28092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3594-informatsiina-sesiia-pro-mozhlyvosti-erazmus-dlia-predstavnykiv-lvivskoho-derzhavnoho-universytetu-vnutrishnikh-sprav-28092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3594-informatsiina-sesiia-pro-mozhlyvosti-erazmus-dlia-predstavnykiv-lvivskoho-derzhavnoho-universytetu-vnutrishnikh-sprav-28092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3583-seminar-natsionalnoho-eksperta-erazmus-here-team-profesiina-pidhotovka-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-ta-profesiini-kvalifikatsii-300921-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3583-seminar-natsionalnoho-eksperta-erazmus-here-team-profesiina-pidhotovka-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-ta-profesiini-kvalifikatsii-300921-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3925-uchast-u-zakhodi-proiektu-akademii-efektyvnykh-rishen-sotsialna-perspektyva-30092021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3925-uchast-u-zakhodi-proiektu-akademii-efektyvnykh-rishen-sotsialna-perspektyva-30092021-on-lain.html
https://www.selfieforum.eu/programme/
https://www.epevents.eu/event/eye2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjUzMDg1
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3910-interviu-dlia-kyiv-school-of-economics-08102021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3612-uchast-u-onlain-konferentsii-diznaisia-pro-bavariiu-12102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3899-uchast-u-zakhodi-youth-information-and-mobility-day-tvoia-mobilnist-bez-mezh-12102021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3607-kruhlyi-stil-tsyfrovi-transformatsii-v-osviti-ta-suspilstvi-vplyv-prohramy-yes-erazmus-131021-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3607-kruhlyi-stil-tsyfrovi-transformatsii-v-osviti-ta-suspilstvi-vplyv-prohramy-yes-erazmus-131021-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3567-sviatkuiemo-erasmusdays-2021-razom.html
https://supporthere.org/event/greening-higher-education-sphere-webinar
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3900-uchast-u-informatsiinomu-dni-prohramy-erazmus-v-kyivskomu-natsionalnomu-universyteti-imeni-tarasa-shevchenka-18102021-m-kyiv.html


 

18 жовтня: семінар з фінансового менеджменту для представників проєкту розвитку потенціалу вищої 

освіти OPTIMA (онлайн) 

19 жовтня: участь у Всеукраїнському Дні відповідальності людини (м. Київ) 

19 жовтня: презентація дослідження «Євромапа-3. Рейтинг європейської інтеграції областей України» 

(м. Київ) 

19 жовтня: участь у заході в межах проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) DESTIN (онлайн) 

19 жовтня: зустріч із командою Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Горбачевського за результатами моніторингу проекту СВНЕ ВАСЕ (м. Тернопіль) 

19 жовтня: аналітичний виступ щодо викликів і перспектив реформування національної системи вищої 

освіти в умовах євроінтеграції та участь у дискусії в межах прямої трансляції телеграм-каналу 

«ПРОпозиціонери Клуб» (онлайн) 

19 жовтня: моніторинг ІСМ у Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Горбачевського (м. Тернопіль) 

19 жовтня: участь у дискусії «Українські вузи. Чи є сенс їх реформувати?» (онлайн) 

20 жовтня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) SAFEMED+ (м. Тернопіль) 

20 жовтня: презентація можливостей напряму Жан Моне (м. Київ) 

20 жовтня: підписання Меморандуму з НАПН (м. Київ) 

21 жовтня: участь у фінальному заході проєкту Жан Моне (м. Київ) 

21 жовтня: Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення 

якості у ЗВО України» (м. Київ) 

21 жовтня: участь в «Дні кар'єри ЄС» в ХНЕУ ім. С. Кузнеця (онлайн) 

21 жовтня: EACEA Meetign with NEOs (онлайн) 

21-22 жовтня: Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем 

забезпечення якості у ЗВО України» (м. Київ) 

22 жовтня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) DigEco (онлайн) 

26 жовтня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) ClimEd (онлайн) 

26 жовтня: моніторинг проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) WORK4CE (м. Київ) 

26-27 жовтня: CBHE Virtual Fair (онлайн) 

28 жовтня: Участь у заході в межах проєкту Еразмус+ CBHE CLIMAN (онлайн) 

28-29 жовтня: Участь у семінарі «Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні» (онлайн) 

28-29 жовтня: участь у Щорічному Конгресі УАЄС (онлайн) 

  

ЛИСТОПАД 

1 листопада: зустріч з Еразмус+ координаторкою Національного технічного університету «КПІ імені 

Сікорського» (м. Київ) 

3 листопада: Зустріч з Національний агентством Еразмус+ в Австрії (онлайн) 

https://pon.org.ua/novyny/9042-19-zhovtnia-den-vidpovidalnosti-ludyny.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3901-uchast-u-prezentatsii-doslidzhennia-yevromapa-3-reitynh-ievropeiskoi-intehratsii-oblastei-ukrainy-19102021-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3618-uchast-u-dyskusii-ukrainski-vuzy-chy-ie-sens-ikh-reformuvaty-19102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3902-prezentatsiia-mozhlyvostei-napriamu-zhan-mone-v-universyteti-menedzhmentu-osvity-napn-ukrainy-10102021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3627-memorandum-pro-spivpratsiu-mizh-natsionalnoiu-akademiieiu-pedahohichnykh-nauk-ukrainy-ta-hromadskoiu-orhanizatsiieiu-instytut-liderstva-innovatsii-ta-rozvytku-ilir-natsionalnyi-erazmus-ofis-v-ukraini.html
https://erasmusplus.org.ua/baza-proektiv/novyny-proektiv/3617-naukovo-praktychna-konferentsiia-ukrainska-osvita-aksiolohiia-ievropeiskoho-vyboru-21-22102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3623-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-rozbudova-vnutrishnikh-system-zabezpechennia-iakosti-u-zakladakh-vyshchoi-osvity-ukrainy-21-22102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3623-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-rozbudova-vnutrishnikh-system-zabezpechennia-iakosti-u-zakladakh-vyshchoi-osvity-ukrainy-21-22102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3903-uchast-u-dni-kariery-yes-21102021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3623-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-rozbudova-vnutrishnikh-system-zabezpechennia-iakosti-u-zakladakh-vyshchoi-osvity-ukrainy-21-22102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3623-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-rozbudova-vnutrishnikh-system-zabezpechennia-iakosti-u-zakladakh-vyshchoi-osvity-ukrainy-21-22102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3524-erazmus-cbhe-virtual-fair-26-271021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3625-realizatsiia-initsiatyvy-yevropeiskoi-komisii-yevropeiskyi-zelenyi-kurs-28102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3614-zaproshuiemo-do-uchasti-u-mizhnarodnomu-naukovo-praktychnomu-seminari-internatsionalizatsiia-vyshchoi-osvity-v-ukraini-ievropeiskyi-kontekst-i-vitchyzniani-praktyky-28-29102021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3918-uchast-u-shchorichnomu-konhresi-uayes-28-29102021-on-lain.html


 

5 листопада: Інтерв'ю для «Радіо Українське» (м. Київ) 

9 листопада: проведено зустріч з Державним Секретарем Міністерства освіти і науки України та 

представником Університету КТН Швеція (м. Київ) 

10 листопада: EUA вебінар "Universities as key contributors to sustainable innovation ecosystems" 

(онлайн) 

10 листопада: X Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Оцінювання якості: підходи та інструменти» 

(онлайн) 

11 листопада: моніторинг ІСМ у Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Горбачевського (онлайн) 

11 листопада: follow-up моніторингу проєкту розвитку потенціалу вищої освіти Safemed (онлайн) 

12 листопада: презентація в межах Ost-West-Dialog 2021 (онлайн) 

12 листопада: онлайн-дебати для студентів «Європейський шлях: інтеграція через комунікацію» в 

межах проєкту Програми ЄС Еразмус+ Жан Моне «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті» 

(онлайн) 

17-18 листопада: участь у заході в межах V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими 

освітніми потребами» (онлайн) 

18-19 листопада: участь у HERE Annual Conference: Looking back, looking forward: Perspectives on Higher 

Education Reform (онлайн) 

23 листопада: участь у Всеукраїнському тижні професійної освіти (онлайн) 

22 листопада: участь у зустрічі Інфоцентрів Представництва ЄС в Україні (м. Київ) 

22 листопада: обговорення можливостей співпраці та синергії з проєктом UNDP для переміщених 

закладів освіти (онлайн) 

23-24 листопада: участь у 5th Eastern Partnership Youth Forum (онлайн) 

23-25 листопада: участь у Erasmus+ Worlwide Online Seminar (онлайн) 

25 листопада: участь у круглому столі «ЦІННІСНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ У ДЗЕРКАЛІ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОЄКТАМИ ERASMUS+JEAN MONNET» (онлайн) 

25 листопада: зустріч з Генеральним директором Директорату європейської інтеграції, бюджетування 

та узгодження політик (онлайн) 

26 листопада: моніторинг проєктів Еразмус+ з міжнародної мобільності (ІСМ) у Львівській національній 

академії мистецтв (онлайн) 

29 листопада: участь у стратегічній сесії-виставці «Педагогічна та управлінська досконалість у 

професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти» (онлайн) 

29 листопада: зустріч з «Українське Радіо» (онлайн). 

29-30 листопада: Міжнародна осіння школа Жана Моне «Регулювання використання харчових 

добавок: імплементація Європейських підходів» та І Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах 

Європейського Союзу та в Україні» в межах проєкту Програми ЄС Еразмус+ Жан Моне (онлайн) 

https://eua.eu/events/212-universities-as-key-contributors-to-sustainable-innovation-ecosystems-in-europe.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3620-zaproshuiemo-do-uchasti-u-x-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-yevropeyska-intehratsiya-vyshchoyi-osvity-ukrayiny-v-konteksti-bolonskoho-protsesu-otsiniuvannia-iakosti-pidkhody-ta-instrumenty-tam-zakhid-101121-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3620-zaproshuiemo-do-uchasti-u-x-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-yevropeyska-intehratsiya-vyshchoyi-osvity-ukrayiny-v-konteksti-bolonskoho-protsesu-otsiniuvannia-iakosti-pidkhody-ta-instrumenty-tam-zakhid-101121-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3904-uchast-u-vorkshopi-breaking-down-barriers-towards-a-more-efficient-exchange-between-ukraine-and-germany-12112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3919-uchast-u-onlain-debatakh-dlia-studentiv-yevropeiskyi-shliakh-intehratsiia-cherez-komunikatsiiu-12112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3919-uchast-u-onlain-debatakh-dlia-studentiv-yevropeiskyi-shliakh-intehratsiia-cherez-komunikatsiiu-12112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3920-uchast-u-zakhodi-v-mezhakh-v-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-inkliuzyvna-osvita-iak-indyvidualna-traiektoriia-osobystisnoho-zrostannia-dytyny-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-17-18112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3920-uchast-u-zakhodi-v-mezhakh-v-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-inkliuzyvna-osvita-iak-indyvidualna-traiektoriia-osobystisnoho-zrostannia-dytyny-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-17-18112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3920-uchast-u-zakhodi-v-mezhakh-v-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-inkliuzyvna-osvita-iak-indyvidualna-traiektoriia-osobystisnoho-zrostannia-dytyny-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-17-18112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3892-here-annual-conference-looking-back-looking-forward-perspectives-on-higher-education-reform-18-19-11-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/zakhody-here/3892-here-annual-conference-looking-back-looking-forward-perspectives-on-higher-education-reform-18-19-11-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3858-vseukrainskyi-tyzhden-profesiinoi-osvity-22-26112021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3859-zaproshuiemo-na-5th-eastern-partnership-youth-forum-23-24112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3846-zaproshuiemo-vziaty-uchast-v-erasmus-worlwide-online-seminar-23-251121-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3921-uchast-u-kruhlomu-stoli-tsinnisni-vymiry-ukrainskoi-osvity-u-dzerkali-doslidzhen-za-proiektamy-erasmusjean-monnet-25112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3921-uchast-u-kruhlomu-stoli-tsinnisni-vymiry-ukrainskoi-osvity-u-dzerkali-doslidzhen-za-proiektamy-erasmusjean-monnet-25112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3866-zaproshuiemo-do-uchasti-u-stratehichnii-sesii-vystavtsi-pedahohichna-ta-upravlinska-doskonalist-u-profesiinii-ta-fakhovii-peredvyshchii-osviti-ukrainy-partnerstvo-ta-ievropeiski-standarty-29112021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3866-zaproshuiemo-do-uchasti-u-stratehichnii-sesii-vystavtsi-pedahohichna-ta-upravlinska-doskonalist-u-profesiinii-ta-fakhovii-peredvyshchii-osviti-ukrainy-partnerstvo-ta-ievropeiski-standarty-29112021.html
https://erasmusplus.org.ua/search/10-novyny/3922-uchast-u-mizhnarodnii-osinnii-shkoli-zhan-mone-rehuliuvannia-vykorystannia-kharchovykh-dobavok-implementatsiia-yevropeiskykh-pidkhodiv-29-30112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/search/10-novyny/3922-uchast-u-mizhnarodnii-osinnii-shkoli-zhan-mone-rehuliuvannia-vykorystannia-kharchovykh-dobavok-implementatsiia-yevropeiskykh-pidkhodiv-29-30112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/search/10-novyny/3922-uchast-u-mizhnarodnii-osinnii-shkoli-zhan-mone-rehuliuvannia-vykorystannia-kharchovykh-dobavok-implementatsiia-yevropeiskykh-pidkhodiv-29-30112021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/search/10-novyny/3922-uchast-u-mizhnarodnii-osinnii-shkoli-zhan-mone-rehuliuvannia-vykorystannia-kharchovykh-dobavok-implementatsiia-yevropeiskykh-pidkhodiv-29-30112021-on-lain.html


 

30 листопада: участь в Інфосесії "Erasmus+ Virtual Exchanges Funding Opportunities" (онлайн) 

  

ГРУДЕНЬ 

1 грудня: інфосесія щодо пріоритетів Програми ЄС Еразмус+ на конкурси 2022 р. (онлайн) 

2 грудня: участь в інфосесії "Capacity Building in Higher Education - Erasmus+" (онлайн) 

3 грудня: презентація можливостей Програми Еразмус+ та конкурсу 2022 р. для представників 

Донбаського державного педагогічного університету (онлайн) 

3 грудня: консультація з фінансового менеджменту для представників проєкту розвитку потенціалу 

вищої освіти DigEco (онлайн) 

7 грудня: Участь у kick-off зустрічі проєкту Еразмус+ «Cooperation partnerships in adult education» 

(онлайн) 

7 грудня: участь у Ярмарку грантових можливостей «Ключ до мрій» (онлайн). 

6-9 грудня: NEO - ICP Meeting (онлайн) 

9 грудня: участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Досвід Європейського Союзу у 

сфері реагування на виклики безпеки» (онлайн) 

7 грудня: участь у заході в межах проєкту розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) WARN (онлайн) 

7 грудня: участь у Ярмарку грантових можливостей «Ключ до мрій» (онлайн) 

8 грудня: участь в Інфосесії "Capacity building in the field of Vocational Education and Training (VET)" 

(онлайн) 

13 грудня: участь у презентації дослідження «Формування і використання донорської підтримки 

закладами вищої освіти України» (онлайн) 

14 грудня: Інфодень Еразмус+ напряму CBHE для новачків (онлайн) 

14 грудня: участь у Круглому столі «Про необхідність ознайомлення під час навчання студентів-

екологів з сучасною нормативно-технічною документацією з питань забезпечення екологічної безпеки 

авіаційної галузі» (онлайн) 

17 грудня: участь у засіданні Секторальної робочої групи з питань освіти і науки МОН України (онлайн) 

17 грудня: участь в зустрічі презентації проєкту з інтернаціоналізації, Ради з питань освіти і молоді 

Естонії та МОН України (онлайн) 

17 грудня: зустріч-нарада Національної команди експертів з реформування вищої освіти (м. Київ) 

18 грудня: участь в зустрічі обласних молодіжних рад України (м. Київ) 

20 грудня: Інформаційний день для представників відділів міжнародної співпраці ЗВО України (м. Київ) 

21 грудня: Інформаційний День: Еразмус+ – Сфера Освіти «Нові можливості Програми ЄС Еразмус+ 

2021-2027 рр. у сфері освіти. Участь організацій» (онлайн) 

22 грудня: групові консультації щодо участі в конкурсах Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. (онлайн)  

23 грудня: Інформаційний день для представників відділів міжнародної співпраці ЗВО України 

(онлайн) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3863-infosesiia-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities-301121-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3871-infosesiia-u-sferi-osvity-priorytety-prohramy-yes-erazmus-2022-1122021r-1500.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3865-infosesiia-capacity-building-in-higher-education-erasmus-021221-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3905-prezentatsiia-mozhlyvostei-prohramy-erazmus-dlia-predstavnykiv-donbaskoho-derzhavnoho-pedahohichnoho-universytetu-03122021-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3905-prezentatsiia-mozhlyvostei-prohramy-erazmus-dlia-predstavnykiv-donbaskoho-derzhavnoho-pedahohichnoho-universytetu-03122021-on-lain.html
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24 грудня: Facebook трансляція Інформаційної сесії «Популяризація проєктів Програми ЄС Еразмус+, 

державна реєстрація проєктів міжнародної технічної допомоги та звітування в Україні» (онлайн) 

24 грудня: Facebook трансляція Інформаційної сесії «Індивідуальні можливості отримання грантів та 

стипендій Еразмус+» (онлайн) 

грудень: підготовка моніторингових звітів та звітів про діяльність проєктів 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) на 2021 

р. - за посиланням. 
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