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Проєкти із розвитку потенціалу вищої освіти 
Еразмус+: співпраця з МОН, очікувані результати, 
розповсюдження та використання результатів
проєктів і їх вплив



1. New mechanisms of partnership-based governance and standardization of 

vocational teacher education in Ukraine (PAGOSTE)

2. Development of practically-oriented student-centred education in the field of 

modelling of Cyber-Physical Systems (CybPhys)

3. Developing an Occupational Therapy study programme in Ukraine (UKROTHE)

4. Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 

paradigm in Georgia and Ukraine (HEIn4)

5. Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters 

development on innovation and sustainability principles (UniClaD) 

6. Qualifications recognition support for Ukrainian universities (QuaRSU)

7. Academic Response to Hybrid Threats (WARN)

8. Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s 

Multilingual Education and European Integration (MultiEd)

Проєкти-переможці конкурсу програми Еразмус+ 
«Розвиток потенціалу вищої освіти» у 2019 році

Структурний проєкт МОН-партнер



Очікувані результати

(1) Для проєктних команд – отримання більш 

структурованої постійної допомоги для 

ефективної реалізації визначених завдань проєкту 

та його додаткової цінності 

(2) Для МОН – застосування практичних здобутків 

та напрацювань команд задля реформування    

системи вищої освіти 

Забезпечення ефективної співпраці проєктних команд з МОН

Етапи співпраці 

(1) установча зустріч щодо узгодження результатів, що 

мають бути досягнуті за результатами виконання 

кожного окремого робочого пакету, з процесами 

реформування вищої освіти

(2) постійний зворотній зв’язок з МОН, консультативна 

допомога щодо можливих проблем під час реалізації 

проєкту

(3) підбиття підсумків, аналіз проведеної роботи, 

забезпечення дисемінації прогресу проєктів на 

офіційному сайті МОН



Новий конкурс програми Еразмус+ 
«Розвиток потенціалу вищої освіти» у 2020 році

Дедлайн: 5 February 2020 at 17:00 Brussels time
Бюджет: € 162 million 
Орієнтовна кількість проєктів: 175 
Додаткове Вікно для України по CBHE 2020 рік: € 1 million 

Корисні посилання:

 Call for proposals 2020 — EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme2019/C 373/06: https://bit.ly/2PWzI3v
 Ключові зміни нового конкурсу: https://bit.ly/34wZzmp
 Оновлене Керівництво до програми Еразмус+ 2020: https://bit.ly/2NiPxjc

https://bit.ly/2PWzI3v
https://bit.ly/34wZzmp
https://bit.ly/2NiPxjc


Типи дій програми Еразмус+ 
«Розвиток потенціалу вищої освіти»

Спільні проєкти: Структурні проєкти: 
досягнення результатів, що є корисними

передусім для організацій країн-партнерів, 
які реалізують проєкт

досягнення впливу на системи вищої освіти та 
підтримку реформ на національному та/або

регіональному рівні в країнах-партнерах

Категорія 1. Розвиток змісту освіти (модернізація
змісту освіти шляхом розвитку нових, інноваційних
навчальних дисциплін та методик викладання)

Категорія 2. Модернізація врядування, 
менеджменту та функціонування ЗВО / систем вищої
освіти

Категорія 3. Посилення зв’язків між ЗВО / системами 
вищої освіти та їх широким економічним і 
соціальним середовищем

Категорія 2. Модернізація врядування, 
менеджменту та функціонування ЗВО / систем вищої
освіти

Категорія 3. Посилення зв’язків між ЗВО / системами 
вищої освіти та їх широким економічним і 
соціальним середовищем



Національні пріоритети програми Еразмус+ 
«Розвиток потенціалу вищої освіти» на 2017-2020 роки

Категорія 1. Розвиток змісту освіти

+ Освіта
+ Журналістика та інформація
+ Біологічні науки
+ Інженерія та інженерні професії
+ Промислове виробництво та технології
+ Сільське господарство, лісництво, рибальство і ветеринарія
+ Здоров’я
+ Соціальна робота 
+ Безпека
+ Транспортні послуги

Категорія 2. Модернізація врядування, менеджменту та 
функціонування ЗВО / систем вищої освіти

+ Врядування, стратегічне планування та менеджмент ЗВО 
+ Університетські сервіси
+ Інтернаціоналізація ЗВО 
+ Процеси та механізми забезпечення якості
+ Рівноправність, доступ до вищої освіти та демократизація

Категорія 3. Посилення зв’язків між ЗВО / системами
вищої освіти та їх широким економічним і соціальним
середовищем

+ Розвиток шкільної і професійної (професійно-технічної) 
неуніверситетського сектору післяшкільної освіти
+ Визнання кваліфікацій та рамки кваліфікацій
+ Визначення, запровадження та моніторинг реформ



Checklist підготовки проєкту для отримання мандату МОН

 Проєкт відповідає національним пріоритетам (додатковий лист-роз’яснення буде надіслано 

до кінця листопада)  

 Драфт проєкту надісланий директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН для надання 

рекомендацій щодо посилення синергії між проєктом та процесами реформування системи

вищої освіти України не пізніше 15 січня 2020 року 

 Проєкт переконливо демонструє додану цінність для процесів реформування системи вищої 

освіти

 Проєкт орієнтується на законодавство, рекомендації та гарні практики Європейського 

простору вищої освіти 
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