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Прогрес України в програмі Еразмус+ 2014-2020



1. Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine (COOPERA)

2. Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine 

and Tajikistan (DigEco)

3. Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty 

and Quality of Patient Care (SAFEMED+)

4. Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe - Central 

Asia Region (BACE)

5. Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)

6. Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century 

(WORK4CE)

7. Synergy of educational, scientific, management and industrial components for 

climate management and climate change prevention (CLIMAN)

8. University Teachers' Certification Centres: Innovative Approach to Promotion 

Teaching Excellence (UTTERLY)

9. Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate 

Services, Climate Change Adaptation and Mitigation (ClimEd)

10. International Students Adaptation and Integration (INTERAD)

Проєкти-переможці конкурсу програми Еразмус+ 
«Розвиток потенціалу вищої освіти» у 2020 році



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



Приклади синергії проєктів Еразмус+ та національних реформ 

dComFra (Рамкова структура цифрових компетентностей для 
українських вчителів та громадян)
професійні стандарти вчителів базової та середньої школи

QuaRSU (Підтримка визнання кваліфікацій для українських 
університетів)
підзаконні акти з визнання неформального та інформального навчання

DESTIN (Журналістська освіти для демократії в Україні: розробка 
стандартів, академічної доброчесності та професіоналізму) 
національні рекомендації з журналістської освіти 

WARN (Академічна протидія гібридним загрозам) 
компетентності з гібридної безпеки, професійні стандарти і професійного 
навчання вчителів



Пріоритети МОН для програми Еразмус+ 
на 2020/2021 рр. 

- посилення розроблення та впровадження спільних освітніх програм між українськими та 
іноземними закладами вищої освіти; 
- змішана академічна мобільність, що постає як особливо важлива форма інтернаціоналізації в 

часи глобальної пандемії; 

- розвиток студентських сервісів (зокрема, сервісів для інтеграції студентів та науковців, які 

перебувають на академічній мобільності, у новому для себе освітньому середовищі); 

- співпраця із міжнародними партнерами з тематик розумних сталих міст та запобігання змінам 

клімату. 



Чек-ліст підготовки проєкту для отримання мандату МОН

✔ Проєкт відповідає пріоритетам МОН

✔ 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 

✔ 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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