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Лист
• звернення до конкретного працівника: 

викладач, Еразмус координатор, IRO та інші, 
де Ви про нього/неї/ЗВО дізнались

• схожість положень стратегій розвитку
• освітні та дослідницькі напрями співпраці
• переваги співпраці для партнерів
• досягнення свого ЗВО факультети/ викладачі/ 

дослідники – міжнародні рейтинги
• потенціал, ресурси, тематики досліджень etc.
• досвід міжнародної співпраці – напрям проєкту
• контакти: ім'я прізвище, посада, ЗВО, е-пошта, 

тел./ скайп/ viber/ whatsapp/ telegram/ інші

Опис ідеї
• цілі, завдання 
• історія співпраці
• переваги партнерам, стратегії
• заходи/діяльність
• очікувані результати
• очікуваний вплив 
(особистий, кафедра, факультет, 
ЗВО, громади, сектору, країни)
• потенційні партнери/ країни
• бюджет

Для чого шукаємо? Стратегії розвитку!
SWOT аналіз стану інтернаціоналізації!

попередні дослідження потреб – що змінювати?



Cтратегія і вебсайт ЗВО англійською мовою

• Інституційна стратегія (укр.англ.мовами) – на сайті ЗВО
• Зібрати ініціативні групи – майбутні команди проєктів
• SWOT аналіз стану (потреб) – цілі/завдання/діяльність (короткий опис ідей)
Відповідна структура/менеджери: відділи міжнародних зв'язків, проєктів тощо
• інституційний координатор Еразмус/ відповідальний за міжнародну співпрацю
• заступники деканів, зав.кафедр з міжнародної діяльності та інші
Горизонтальна співпраця та координація міжнародної діяльності (всі структури)
Вебсайт ЗВО: окрема сторінка з інформацією важливою для потенційних партнерів
міжнародної співпраці та іноземних студентів (не потрібен переклад всього сайту!!!)
• важливо: Інформаційний пакет ЄКТС (двома мовами)
• напрями підготовки, перелік курсів іноземними мовами
• інноваційний потенціал: працівники, інфраструктура
• рейтинг, напрями/теми досліджень та досягнення дослідників
• проєкти міжнародної співпраці: результати та їх вплив

Erasmus Coordinator/ 
International Relation Officers 

– є у ЗВО держав-членів 
Програми!!!

Положення/ процеси/процедури/механізми



До кого звертатись в Україні:

Освіта: Національний Еразмус+ офіс в Україні: www.erasmusplus.org.ua

В інших країнах-партнерах Програми* – тут
Скоро – Інформаційні центри у всіх країнах-партнерах світу!
Національні агентства Еразмус+ в країнах-членах Програми (33) – тут
Школа: е-Twinning Support Office: http://www.etwinning.com.ua/
Молодь: 
Ресурсний центр SALTO-Youth: https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський корпус 
солідарності в Україні (м. Суми): https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
!!! Органи влади теж мають і можуть поділитись контактами партнерів!!!

Співпрацюйте – синергуйте!!!

http://www.erasmusplus.org.ua/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://www.etwinning.com.ua/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine


Де шукати натхнення

• Історії успіху та результатів e.g. NEO events, Erasmus+ portal etc
• Міжінституційні угоди про співробітництво/ меморандуми про співпрацю

тощо – контакти
• Партнери проєктів: поточних/минулих (наприклад: Темпус; Еразмус+ СВНЕ)
• Контакти Ваших працівників ЗВО (семінари, конференції/спільні дослідження,

виставки, публікації etc)
• Студенти, мережі випускників – Ambassadors of Ukraine and your HEI
• Посольства держав-членів ЄС та інших країн світу
• Пошук партнерів (вебсайти Національних офісів Еразмус+)
• Пошук партнерів (вебсайти Національних агентств Еразмус+)
• Надішліть міжнародним партнерам: про участь України в Програми ЄС

Еразмус+ та опис всіх можливостей відкритих для співпраці

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/videos_en
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=26:94-tempus-iv-projects-database
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=248:opys-proektiv-erazmus-svne-eks-tempus-2015-ta-2020-rr-erasmus-cbhe-projects-descriptions-2015-2020-calls
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Programmes guide_Zmist_deadlines_Dec_2.pdf


Де навчитись писати проєкти

• Семінари, тренінги та детальні консультації і супровід від НЕО в України
(безкоштовно, проте якісно) – звертайтесь!!!

• Всі національні агентства та офісі проводять семінари онлайн!!!
• Міжнародна академічна мобільність для працівників – для налагодження

співпраці та підготовки проєктів (можна об'єднати з ПК) e.g. staff week
• Відкриті безкоштовні ресурси з написання проєктів, спільноти у Facebook
• (Відео) уроки з підготовки проєктів різних донорів, підхід до підготовки проєктів та

складові заявок дуже схожі.
Якщо Вам хтось пропонує на комерційній основі знайти партнерів чи написати
проєкти, подумайте спочатку – можливо у Вас є працівники в яких краще вкласти
кошти та відправити на курси/навчання!!!
Краще Вас ніхто не зможе сформулювати чи пояснити партнерам, а що потрібно
саме для Вашого університету!!!



Де навчитись писати проєкти

• Публікація ЄС "Project Cycle Management Guidelines" допоможе розібратись з логіко-
структурною матрицею і не тільки - за посиланням.

• Handbook on the Project Cycle Management of the Development Projects (by Czech 
Republic Development Cooperation) - за посиланням тут.

• Handbook for EU Projects Design and Project Cycle Management (EU funded project of the 
Institute for Democracy “Societas Civilis” - Skopje) - за посиланням тут.

• Рекомендуємо додатково ознайомитись з публікаціями українською мовою інших
проєктів ЄС «Посібник з підготовки проєктів»; «Розробка повної форми заявки»; 
пройдіть безкоштовний курс з розробки логіко-структурної матриці

• Грантовий менеджмент від УКФ - https://ucf.in.ua/p/management_lectures
• Приєднуйтесь до FaceBook мережі #Grant_Hacker та користуйтесь корисними

ресурсами щодо підготовки та впровадження проєктів - за посиланням тут.
• Далі буде…

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/dear-programme/documents/europeaid-project-cycle-management-guidelines
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
http://www.dww.cz/docs/pcm_handbook_2018.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2017/04/WEB-Handbook-for-EU-Project-Design-and-Project-Cycle-Management-1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B7oNvXYlGTI8M2JHWWRoZ2E2ckE
https://regionet.org.ua/files/06.PCM_Ososinska_Materials_Part2.2_Manual_Developing_Full_Application_Form_UA.pdf
https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:LvivODA+LS101+2018_T3/about
https://ucf.in.ua/p/management_lectures
https://www.youtube.com/results?search_query=%23grant_hacker


Портали, платформи

• Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
• Першоджерело умов, правил, вимог щодо підготовки, подання та оцінювання

проєктних заявок:
Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.

• Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче
агентство з питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency
(ЕАСЕА) – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю
організації (РІС), оголошення конкурсів, тренінгів, пошуку партнерів, завантаження
аплікаційних форм, подання проєктів, отримання результатів, підписання грантової
угоди тощо Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP) – за посиланням тут.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027


Портали, платформи

• Децентралізовані конкурси (decentralized actions) координують 
Національні агентства Еразмус+, які представляють кожну державу-члена 
ЄС та третю країну асоційовану до Програми: 
33 National Erasmus+ Agency – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів що координуються Національними 
агентствами Еразмус+: реєстрація профілю організації (OiD), оголошення 
конкурсів, пошуку партнерів, завантаження аплікаційних форм, подання 
проєктів, отримання результатів, підписання грантової угоди тощо – за 
посиланням тут.

• Платформа результатів проєктів з контактами: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


Портали, платформи

• Підписанти Хартії Еразмус+ у сфері вищої освіти: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education

• EU Partner Search - https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
• Професійні мережі: e.g. EU-platforms&networks, EUA, EAIE, UNICA, IAU, GDLN,

EDEN, German-Ukrainian Academic Society etc.
• Еразмус Toolkit (http://erasmustoolkit.eu/)
• Study in Europe - https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
• e.g. www.studyinaustria.at; 
• Посольства держав-членів ЄС та інших країн світу
• French Institute - https://institutfrancais-ukraine.com/
• OEAD – www.oead.at
• DAAD - https://www.daad-ukraine.org/uk/ ; проєкти DAAD - тут

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education
https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en
https://eua.eu/
https://www.eaie.org/
http://www.unica-network.eu/
https://www.iau-aiu.net/
http://gdlnglobal.org/
http://www.eden-online.org/
https://ukrainet.eu/
http://erasmustoolkit.eu/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://www.studyinaustria.at/
https://institutfrancais-ukraine.com/
http://www.oead.at/
http://www.oead.at/
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/internationales/moi-ukraine/


Портали, платформи конкурсів для молоді

• European Youth Portal: https://europa.eu/youth/home_en
• Конкурси, тренінги, семінари, форуми, літні школи, волонтерство, (відео)

ресурси, онлайн курси, пошук партнерів тощо: Національне агентство
Еразмус+ в Польщі – Salto-Youth: https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

• Неформальна освіта – конкурси на отримання грантів для індивідуальних
осіб, (відео)ресурси : FaceBook Інформаційних центрів Еразмус+ молодь
та Європейського Корпусу Солідарності - https://www.salto-
youth.net/rc/eeca/infocentres/

• EuroDesk Network: календар подій та інше: https://eurodesk.eu/

https://europa.eu/youth/home_en
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/infocentres/
https://eurodesk.eu/


Активно спілкуйтесь

• Цінності
• Національні особливості
- Мова
- Традиції
- Часова різниця
- Інше
• Тощо



Бажаємо успіхів!
Запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 044 286 66 68, +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел./факс:+38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

