
  

 

Четвер, 21 грудня 2020 р. 

Серія вебінарів для виконавців проєктів Програми ЄС Еразмус+: 

ДЕНЬ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+  НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ (СВНЕ): семінар «Як успішно впроваджувати проєкт» 

 

Дата: 21 грудня 2020 р. у режимі онлайн 

Місце проведення: на платформі ZOOM та онлайн трансляція на Facebook сторінці 

Тривалість: 10:30-12.00; 13:30 – 18:00 

Мови заходу:  10:30-12.00 - англійська      13:30 – 18:00 - українська 

Цільова група: виконавці проєктів CBHE: команди проєктів-переможців 2020 р., проректори з міжнародної 
співпраці, працівники фінансово-економічних відділів, інституційні координатори Еразмус+, підрозділи 
міжнародних звʼязків. 

Частина 1. 

10:30-10:45 Он-лайн реєстрація. Мова – англійська. 

10:45-11:00 Вітальне слово 

 Андрій ВІТРЕНКО, Міністерство освіти і науки України 

 Белен ЕНЦІСО, Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів та культури 

Модератор: Світлана ШИТІКОВА, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

11:00-11:40 Успішний проєкт: правила Програми ЄС Еразмус+ - від початку до звітності. 

 Белен ЕНЦІСО, Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів та культури 

11:40-12.00 Запитання та відповіді 

Частина 2. 

13:30-13:45 Он-лайн реєстрація. Мова – українська. 

13:45-14:00 Вітальне слово  

 Віра РИБАК, Представництво Європейського Союзу в Україні 

 Міністерство освіти і науки України (tbc) 

Модератор: Світлана ШИТІКОВА, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

14:00-14:30 Співпраця з Міністерством освіти і науки України: пріоритети, очікувані результати, 
розповсюдження і використання результатів проєктів та їх вплив, координація. 

 Міністерство освіти і науки України (tbc) 

14:30-15:30 Успішний проєкт: національні особливості впровадження проєктів та використання коштів 
гранту. 

 Світлана ШИТІКОВА, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

15:30-15:45 

15:45-17:00 

Перерва 

Особливості управління коштами та звітності для українських університетів: поради та 
рекомендації (для координаторів, відповідальних осіб та представників фінансово-
економічних служб). 

 Катерина МАТЛАСЕВИЧ – Національний університет «Острозька академія»,  

Тетяна БІЛОУС – Буковинський національний медичний університет,  

Олена ГОРОБЧЕНКО, Костянтин КИРИЧЕНКО – Сумський державний університет,  

Лариса ЧОВНЮК – Національний університет «Києво-Могилянська академія»,  

Оксана КРАЄВСЬКА – Львівський національний університет імені Івана Франка 

17:00-18:00 Запитання та відповіді, коментарі, відеопрезентація проєктів, підсумки 

 

https://www.facebook.com/NEOinUkraine/


  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ДО ПОЧАТКУ СЕМІНАРУ – для обов’язкового ознайомлення командами проєктів 
 
Відеопрезентації та інші матеріали: 
 

2 години  Якісні освітні програми в межах проєктів ЄС Еразмус+: використання інструментів 
Болонського процесу – за посиланням. 

Жанна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичних питань, НЕО в Україні  

2 години  Корисні матеріали Національної команди експертів з реформування вищої освіти – 
за посиланням. 

3 години  Управління проєктами Програми ЄС Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти – 
за посиланням. 

 Методичні рекомендації для виконавців та інші матеріали для якісного виконання 
проєктів – за посиланням. 

Світлана ШИТІКОВА, координатор НЕО в Україні 

1,5 години  Моніторинг проєктів відповідно до правил EACEA – за посиланням. 

 Документи для підготовки до моніторингу – за посиланням. 

Іванна АТАМАНЧУК, менеджер з моніторингу, НЕО в Україні 

1 година  Реєстрація проєктів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України – за посиланням. 

 Пакет документів – за посиланням. 

Петро КРАЙНІК, менеджер НЕО в Україні 

2,5 години 

Документи ЄС 

 Керівництво до Програми Еразмус+ : управління проєктом СВНЕ - стор. 399-409 – за 
посиланням. 

 Грантова угода – за посланням. 

 Рекомендації до Партнерської угоди – за посиланням. 

 Приклад Партнерської угоди (англійською та переклад українською мовою) – за 
посиланням. 

 Методичні рекомендації ЄС для виконавців проєктів англійською мовою: Impact and 
Dissemination Toolkit – за посиланням тут. 

 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/2894-facebook-vebinar-na-temu-natsionalna-komanda-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-erazmus-novi-znannia-ta-mozhlyvosti-u-modernizatsii-osvitnikh-prohram-zakladu-vyshchoi-osvity-230420-r.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/tag/32-here.html?module=212
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2899-facebook-vebinar-na-temu-porady-shchodo-pershykh-krokiv-ta-podalshoho-vprovadzhennia-proiektiv-yes-erazmus-z-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity-280420-r.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1324-instruktsii-zakonodavstvo-shablony-pamiatka-ta-inshe.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1529-monitorynh-proektiv-plan-monitorynhu-rekomendatsii-shchodo-pidhotovky-shablony-prezentatsii-na-monitorynh-instruktsii-toshcho.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1529-monitorynh-proektiv-plan-monitorynhu-rekomendatsii-shchodo-pidhotovky-shablony-prezentatsii-na-monitorynh-instruktsii-toshcho.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2901-video-prezentatsiia-reiestratsiia-proiektiv-prohramy-erazmus-u-sekretariati-kabinetu-ministriv-ukrainy-pidhotovka-dokumentiv-ta-neobkhidni-protsedury.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1366-derzhavna-reiestratsiia-proektiv-yevropeiskoho-soiuzu-v-ukraini-erazmus-zvilnennia-vid-splaty-podatku-na-dodanu-vartist-myta-i-oboviazkovoho-prodazhu-valiuty-toshcho-zi-zminamy.html
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/7_model_grant_agreement_cbhe_36m_withannexes_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/750MB/guidelines_for_the_capacity_building_partnership_agreement_2019_0.doc
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Ongoing_projects/Partnership%20agreement_ENG_UKR_2020.docx
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Ongoing_projects/Partnership%20agreement_ENG_UKR_2020.docx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-results/impact-and-dissemination-toolkit_en?fbclid=IwAR1RPbZWNVyTr45LcxVT549bPWBBR3dY-YgoK4SnvUIi8StLtmjwp_z0MbU

