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ВІТАЄМО!

Шановна спільното Еразмус+ в Україні,
колеги, партнери, друзі!

Команда Національного Еразмус+ офісу в
Україні та команда національних
експертів з реформування вищої освіти 

«Еразмус+ це велика спільнота амбасадорів,
об’єднана спільними цінностями, яка готова
і захищає їх, сплачуючи високу ціну зараз
Покоління Еразмусівців є надзвичайною
силою трансформації та розвитку України
спільно з партнерами з держав-членів
Європейського Союзу та інших країн світу» -
Світлана ШИТІКОВА, кординаторка
Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

ERASMUSPLUS.ORG.UA

започатковують Newsletter з метою широкої промоції можливостей Програми ЄС
Еразмус+ на 2021-2027 рр., поширення досягнутих результатів та історій успіху задля
створення нових спільних партнерств та ініціатив, розбудови потенціалу організацій
та міжпроєктної синергії у сферах освіти, молоді та спорту. 
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ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТЯН УКРАЇНИ ЗА ПРОЄКТАМИ З МОБІЛЬНОСТІ ЕРАЗМУС+ 
У ВИЩІЙ ОСВІТІ В ЄВРОПІ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

ЕРАЗМУС МАЄ БУТИ БЕЗ РОСІЇ

Команда Національного Еразмус+ офісу України та
Національна команда експертів з реформування вищої освіти
звертались до Європейської Комісії та підтримали ініціативу
Міністерства освіти і науки України щодо участі росії в межах
Програми ЄС Еразмус+.  В результаті звернень заклади освіти
та організації, які фінансуються державою більше не мають
права участі ні в поточних проєктах ні в нових конкурсах
Програми ЄС Еразмус+.   Детальніше. 

З метою створення умов для підтримки освітян, студентів та молоді України у період воєнного
стану в межах затверджених Директив, Програма ЄС Еразмус+ інформує про здійснення 
 виняткових заходів, оголошених для сприяння інтеграції представників з України у проєкти
напряму КА1 – Міжнародна мобільність у сферах освіти і молоді. Проєкт Еразмус+ створив портал
для підтримки студентів з України. Кожне з Національних агентств Еразмус+ розмістили
інформацію про підтримку України під час війни. Eurydice провели дослідження та надали корисні
ресурси для українців щодо підтримки в сфері освіти. Європейська асоціація університетів
розмістила інформацію щодо підтримки ЄС у сфері освіти і науки корисну для українців.

ЕРАЗМУС+ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Для підтримки українців Європейська Комісія в межах Програми Еразмус+ з
березня 2022 р. запровадила гнучкі процедури та виняткові заходи щодо:
отримання грантів на навчальну і академічну (кредитну) мобільність;
реалізацію проєктів співпраці задля адаптації відповідно до викликів воєнного
стану; додаткової дати конкурсу Жан Моне тим закладам вищої освіти, які не
змогли взяти участь у конкурсі через початок війни. 

Детальніше щодо ситуації в Україні, викликів, потреб і можливостей співпраці.
Санкції ЄС проти Росії та Білорусі після вторгнення в Україну в рамках 5-го
пакету обмежувальних заходів.

17 травня 2022 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти і науки
України провели вебінар «Виняткові заходи щодо інтеграції освітян України за проєктами з
мобільності у вищій освіті в Європі за Програмою Еразмус+ на період воєнного стану в Україні».
Детальніше.

#ERASMUSPLUS #ERASMUSUA #STANDWITHUKRAINE #ERASMUSJOINTFORCESUA 
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https://erasmusplus.org.ua/news/erazmus-maye-buty-bez-rosiyi-erasmus-without-russia/
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf
https://ukraine.dev.uni-foundation.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/how-member-states-are-supporting-ukrainian-refugee-learners-eurydice-reports-review-policies
https://www.eua.eu/issues/32:european-support-to-ukrainian-higher-education-community.html
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/wareopportunities_dec_20.12.22.pdf
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/wareopportunities_dec_20.12.22.pdf
https://erasmusplus.org.ua/news/sankcziyi-yes-proty-rosiyi-ta-bilorusi-pislya-vtorgnennya-v-ukrayinu/
https://erasmusplus.org.ua/news/materialy-vebinaru-vynyatkovi-zahody-shhodo-integracziyi-osvityan-ukrayiny-za-proyektamy-z-mobilnosti-u-vyshhij-osviti-v-yevropi-za-programoyu-erazmus-na-period-vijny-v-ukrayini-17-05-22/


ПІДТРИМКА ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ
СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ З УКРАЇНИ В ШКОЛАХ І
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ЄВРОПИ

29 вересня 2022 р. Eurydice за участі НЕО в Україні
провели Facebook-live щодо підтримки тимчасово
переміщених студентів та учнів з України в школах і
закладах освіти у Європі. Захід відбувся за
результатами опублікованих звітів Eurydice:
Supporting refugee learners from Ukraine in schools
in Europe 2022 та Supporting refugee learners from
Ukraine in higher education in Europe 2022. Автори
звітів разом із НЕО в Україні обговорили отримані
результати та актуальні виклики. Детальніше. 

8 грудня 2022 р. Національний Еразмус+ офіс в
Україні спільно з Генеральними Директоратами
Європейської Комісії, Європейським агентством
агентства із питань освіти і культури ЄК провели
Кластерний вебінар “Посилення потенціалу
української освіти на шляху до європейської
інтеграції”.  

ЕРАЗМУС+ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

ПОСИЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Захід було проведено за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні,
Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки Україні, Міністерства молоді та
спорту України, ESN-Ukraine, команд-переможців конкурсів Еразмус+ 2022 та попередніх
років та інших бенефіціарами. Вебінар як кластерний захід об’єднав понад 125
представників проєктів Еразмус+ задля забезпечення синергії діяльності та результатів
проєктів, а також з метою взаємопідтримки та поширення успішного досвіду
впровадження проєктів в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України.
Детальніше.
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https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/wareopportunities_dec_20.12.22.pdf
https://bit.ly/3S2yS2e
https://bit.ly/3f8HS7t
https://erasmusplus.org.ua/news/facebook-live-pidtrymka-tymchasovo-peremishhenyh-studentiv-ta-uchniv-z-ukrayiny-v-shkolah-i-zakladah-osvity-u-yevropi-29-09-2022-r/
https://erasmusplus.org.ua/news/klasternyj-vebinar-posylennya-potenczialu-ukrayinskoyi-osvity-na-shlyahu-do-yevropejskoyi-integracziyi-8-12-22-onlajn/


КОНФЕРЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ 

13-16 вересня 2022 р. в м. Барселона (Королівство
Іспанія) відбулась щорічна конференція Європейської
асоціації міжнародної освіти (European Association for
International Education (EAIE)). Під час заходу сфера
вищої освіти України відзначена премією «EAIE-2022»
у категорії «Візія та лідерство» від Європейської
асоціації міжнародної освіти (EAIE). Уперше за 32 роки
переможцем премії за бачення та лідерство стала не
окрема організація, а сфера вищої освіти України в
цілому за реакцію та стійкість під час жорстокої війни
росії проти України. Детальніше. 

30 червня 2022 р. Національний Еразмус+ офіс
в Україні спільно з Міністерством освіти та
науки України, Erasmus Student Network в
Україні, Erasmus Mundus Association в Україні,
Українським державним центром міжнародної
освіти у співпраці з Представництвом
Європейського Союзу в Україні провели вебінар
«Українська вища освіта під бомбами: голоси від
#ErasmusGeneration». 

ЕРАЗМУС+ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

UKRAINIAN HIGHER EDUCATION UNDER BOMBS:
VOICES FROM #ERASMUSGENERATION

Захід ставив на меті підвищити обізнаність про поточну ситуацію у сфері вищої освіти
на час війни, розповісти реальні історії від студентів та працівників університетів,
презентувати кейси підтримки Програми ЄС Еразмус+ та мереж ЄС в Україні під час
повномасштабного вторгнення та представити напрямки взаємодопомоги та співпраці
з європейцями, об’єднавши понад 80 представників з 17 країну світу. Детальніше. 
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https://erasmusplus.org.ua/novyny/9967/
https://erasmusplus.org.ua/news/ukrainian-higher-education-under-bombs-voices-from-erasmusgeneration-30-06-2022-online/


РЕСУРСИ КОНФЕРЕНЦІЇ #OEB22 ТА СЕСІЇ ПРО
ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОСВІТІ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ

24 листопада 2022 р. Міністерство освіти і
науки України та НЕО в Україні  приєдналися до
сесії #OEB22 «Україна: цифрова трансформація
освіти в умовах воєнного стану» з презентацією
поточного стану в Україні, яка була
організована спеціально для України.
Детальніше.

ЕРАЗМУС+ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

проєкт ЄС надає безкоштовний доступ до курсів, відео та інших ресурсів; 
компанія BISUU надає певний доступ до курсів; 
компанія FeedbackFruits надає доступ до інструментів оцінювання і
зацікавлена у існій співпраці з університетами; 
проєкт ЄС Еразмус+ Європейський альянс університетів EuroTeQ працює над
платформами для студентської мобільності. 

Наприклад: 

Під час зустрічей з учасниками конференції та виставки звернули увагу на
виклики і потреби закладів освіти України та обговорили умови співпраці.
Серед учасників були також компанії, з якими вже активно працюють заклади
освіти України. Практично всі організації зазначили що надають допомогу
Україні, а більшість готова передати ресурси безкоштовно або зробити вагому
знижку. 
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https://erasmusplus.org.ua/news/ukraine-digital-transformation-of-education-under-martial-law-join-the-session-24-11-2022-berlin/
https://webgate.ec.europa.eu/intpa-academy/
https://business.busuu.com/
https://feedbackfruits.com/
https://euroteq.test.eduxchange.eu/%20%D1%96%20www.eduxchange.nl


12 серпня 2022 р. НЕО в Україні у співпраці з
Міністерством освіти і науки України проведено
вебінар «Проєкти Жан Моне: обов’язкові кроки для
підписання грантової угоди». У вебінарі взяли участь
більше 160 представників 93 команд проєктів-
переможців Еразмус+: Жан Моне 2022 р., а також 

ПІДТРИМКА ДІЮЧИХ ПРОЄКТІВ ЕРАЗМУС+ В УКРАЇНІ 
НА ЧАС ВІЙНИ

ВЕБІНАР ДЛЯ КОМАНД ПРОЄКТІВ ЖАН МОНЕ
ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВИХ КРОКІВ ДЛЯ
ПІДПИСАННЯ ГРАНТОВОЇ УГОДИ

Еразмус+ координатори та працівники відділів з міжнародної співпраці. Під час заходу
було висвітлено особливості роботи на Funding & Tenders Portal для валідації організації
та LEAR, важливі кроки підписання декларацій та грантових угод, а також технічні деталі
роботи з грантовими угодами у кабінеті координатора проєкту. Детальніше. 

ВЕБІНАР ЩОДО ВИКЛИКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЮЧИХ
ПРОЄКТІВ ЕРАЗМУС+: РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ІНШИХ ПРОЄКТІВ СПІВПРАЦІ НА
ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

2 червня 2022 р. Національний Еразмус+ офіс в
Україні спільно з Міністерством освіти і науки
України провели вебінар «Виклики впровадження
діючих проєктів Еразмус+: Розвиток потенціалу
вищої освіти та інших проєктів співпраці на період
воєнного стану в Україні». У заході взяли участь
близько 80 представників команд діючих проєктів
Еразмус+ з розвикту потенціалу ВО (2018-2020 рр.)
та інших проєктів співпраці, Еразмус+ координатори
та представники відділів з міжнародної співпраці.
Детальніше. 
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https://erasmusplus.org.ua/news/onovleno-materialy-vebinaru-z-poshuku-partneriv-supporting-ukraine-in-higher-education-07-07-2022/
https://erasmusplus.org.ua/news/onovleno-materialy-vebinaru-z-poshuku-partneriv-supporting-ukraine-in-higher-education-07-07-2022/
https://erasmusplus.org.ua/news/onovleno-materialy-vebinaru-z-poshuku-partneriv-supporting-ukraine-in-higher-education-07-07-2022/
https://erasmusplus.org.ua/news/onovleno-materialy-vebinaru-z-poshuku-partneriv-supporting-ukraine-in-higher-education-07-07-2022/
https://erasmusplus.org.ua/news/prezentacziyi-vebinaru-vyklyky-vprovadzhennya-diyuchyh-proyektiv-erazmus-rozvytok-potenczialu-vyshhoyi-osvity-ta-inshyh-proyektiv-spivpraczi-na-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini-02-06-2/


ПІДТРИМКА ДІЮЧИХ ПРОЄКТІВ ЕРАЗМУС+ В УКРАЇНІ 
НА ЧАС ВІЙНИ

ВЕБІНАР ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ З МОБІЛЬНОСТІ ПІД ЧАС
ВІЙНИ ТА ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДТРИМКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ
УНІВЕРСИТЕТІВ

30 березня 2022 р. НЕО в Україні провів вебінар
«Особливості виконання проєктів з мобільності під
час війни та додаткові можливості підтримки
працівників та студентів університетів», що відбувся
за підтримки Міністерства освіти і науки України у
співпраці з Національним технічним університетом
України “Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського” та Erasmus Student Network
Ukraine. У заході взяло участь понад 120 учасників –
інституційних координаторів Еразмус+, керівників
закладів та працівники, відповідальних за
міжнародну співпрацю закладів вищої освіти з
різних куточків України. Детальніше.

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК З КОМАНДАМИ-ВИКОНАВЦІВ ПРОЄКТІВ

Командою Національного Еразмус+ офісу в Україні створено Telegram чати для
оперативного спілкування з виконавцями проєктів за різними напрямками
Програми, відповідно для закладів та інших організацій виконавців проєктів з
віртуальних обмінів, Еразмус Мундус, розвитку потенціалу вищої освіти, з
розвитку потенціалу професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої
освіти, Жан Моне та інші. 

Для спілкування з командами відділів міжнародної співпраці та інституційними
Еразмус+ координаторами створено окрему групу у Facebook. 

Запрошуємо команди виконавців звертатись електронною поштою з
повідомленням контактів для приєднання до відповідних чатів та Facebook
групи!
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https://erasmusplus.org.ua/news/onovleno-materialy-vebinaru-z-poshuku-partneriv-supporting-ukraine-in-higher-education-07-07-2022/
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17-18 листопада 2022 р. команда НЕО в Україні та члени
Національної команди експертів долучились до участі в II
Міжнародній науково-практичній конференції “Розбудова внутрішніх
систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики”. 
У заході взяли участь науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти,
представники ринку праці та інші зацікавлені особи. Детальніше. 

 II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
У ЗВО УКРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ВИКЛИКИ” 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОСОБИСТІСТЬ, УНІВЕРСИТЕТ, СУСПІЛЬСТВО: ВИКЛИКИ
ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗВИТКУ»

30 листопада 2022 р. Інститут вищої освіти НАПН України разом
з НЕО в Україні та іншими співорганізаторами провели І
Міжнародну науково-практичну конференцію «Особистість,
університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку»,
ініційована консорціумом партнерів Проєкту ЄС «Відродження
переміщених університетів: посилення
конкурентоспроможності, підтримка громад». Детальніше.

ПІДТРИМКА ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЮ
КОМАНДОЮ ЕКСПЕРТІВ З РЕФОРМУВАННЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

XІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА
ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

НЕО в Україні, Національні експерти з реформування вищої
освіти Еразмус+ спільно з Інститутом вищої освіти НАПН та
Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка 8 листопада 2022 р. провели XІ Міжнародну
науково-практичну конференцію «Європейська інтеграція
вищої освіти України в контексті Болонського процесу.
Відновлення: виклики, підходи та інструменти». Конференція
як кластерний захід об’єднала понад 215 учасників -
представників проєктів Еразмус+ задля забезпечення синергії
діяльності та результатів проєктів. Детальніше. 
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Протягом січня-лютого 2022 року команда
Національного Еразус+ офісу в Україні та
Національної команди експертів з реформування
вищої освіти (HERE team) спільно з “Українське
радіо – UA:Суспільне” записали низку інтерв’ю, що
стосувались різного кола питань у сфері освіти,
зокрема вищої. Спільний промо проєкт ставив на
меті більш детально розповісти спільноті про
сучасні освітні тенденції у світі та Європі та кроки
реформування української освіти на шляху до
впровадження успішних практик. Детальніше. 

СЕРІЯ ІНТЕРВ’Ю HERE TEAM ДЛЯ
УКРАЇНСЬКОГО РАДІО

ПІДТРИМКА ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЮ
КОМАНДОЮ ЕКСПЕРТІВ З РЕФОРМУВАННЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВЕБІНАР «SHARING ACHIEVEMENTS AND
CHALLENGES. ISSUE AT TIME: QUALITY
ASSURANCE» 

21 липня 2022 р. Національний Еразмус+
офіс в Україні спільно з Національним
агентством із забезпечення якості вищої
освіти та Національною командою
експертів з реформування вищої освіти 

Еразмус+ (HERE team) провели спільний вебінар на тему «Sharing achievements
and challenges. Issue at time: Quality Assurance». Захід ставив на меті представити
та обговорити новітні методології та підходи до забезпечення якості вищої освіти в
Європейському просторі вищої освіти. Детальніше.
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13 НОВИХ ПРОЄКТІВ ЕРАЗМУС+ 
 РОЗВИВАТИМУТЬ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ 72
ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Тринадцять проєктів, у яких беруть участь 51
університет та інші організації з України, були
відібрані на фінансування за Програмою
Європейського Союзу Еразмус+ задля розбудови
потенціалу у сфері вищої освіти. Загалом, у
конкурсі перемогли 145 проєктів. Україна має
найбільшу кількість проєктів у регіоні Східного
партнерства та входить до топ-12 країн-учасниць
Програми. Детальніше.

УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ ВИГРАЛИ
РЕКОРДНИХ 93 НОВИХ ПРОЄКТИ ЕРАЗМУС+
НАПРЯМУ ЖАН МОНЕ З ПИТАНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ 
В УКРАЇНІ ЗА 2022 РІК 

Європейська інтеграція для України є надзвичайно важливими темами для
впровадження в освітній і дослідницький процес та співпраці у сфері молоді та
спорту, особливо в новому статусі країни кандидата на вступ до ЄС, а нове
покоління євроінтеграторів допоможе розбудовувати Україну після перемоги
та якнайшвидше і якісніше виконати домашнє завдання для вступу України до
Європейського Союзу. 
База проєктів Еразмус+ переможців конкурсів 2021 та 2022 р.
База проєктів Еразмус+ за участі України 2014 – 2020 рр.
Портал результатів проєктів Еразмус+

З поданих 233 проєкти за участі команд з
України до фінансування було відібрано 93
проєкти напряму Жан Моне, координовані
43 університетами з України: 81 модуль, 8
кафедр та 4 центри досконалості Жан Моне.
Загальна сума фінансування ЄС: 2 875 207 Євро.
Детальніше. 
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64 українців переможців цьогорічного конкурсу
2022 року будуть навчатися на спільних
магістерських програмах Еразмус Мундус у
провідних університетах Європи в межах
Програми Європейського Союзу Еразмус+. Серед
них 46 жінок та 18 чоловіків з Києва, Львова,
Харкова, Миколаєва, Одеси та Ужгорода. Ще 69
кандидатів з України у резервному списку мають
шанс на стипендію. Детальніше.

64 УКРАЇНЦІ ВИГРАЛИ СТИПЕНДІЇ СПІЛЬНИХ
МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЕРАЗМУС МУНДУС

Два проєкти за участю п’яти організацій-
провайдерів професійної (професійно-
технічної) та фахової передвищої освіти (ПТО) з
України були відібрані в рамках Програми
Європейського Союзу Еразмус+ для розбудови
потенціалу у сфері ПТО. Загальна сума
фінансування ЄС двох грантів становить понад
664 014 євро. Загалом із 121 поданих заявок до
фінансування було відібрано 58 проєктів. 

ДВА НОВІ ПРОЄКТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ-
ПРОВАЙДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В МЕЖАХ  ЕРАЗМУС+

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ 
В УКРАЇНІ ЗА 2022 РІК 

5 партнерів з України представляють 1 заклад вищої освіти, 2 професійних ліцеї,
навчально-методичний центр та Національне агентство кваліфікації.  
Серед проєктних команд також 23 партнери з 10 країн, які представляють Албанію,
Болгарію, Вірменію, Грузію, Німеччину, Норвегію, Північну Македонію, Сербію,
Туреччину, Чорногорію. Детальніше. 
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9 травня 2022 р. НЕО в Україні разом зі
співорганізаторами провели Всеукраїнський
флешмоб #ErasmusPlus35yearsUkraine в
межах Днів Європи в Україні. До заходу
приєдналось понад 100 учасників з усіх
куточків України та Європи, які поділились
досвідом та історіями успіху участі в Програмі
Еразмус+, досягнутими результатими та їх
впливом. Детальніше. 

 #ERASMUSDAYS 2022 В УКРАЇНІ 

В межах світової ініціативи #ErasmusDays 
13-15 жовтня 2022 р., команда НЕО в Україні
спільно з Представництвом ЄС в Україні,
Міністерством освіти і науки України,
Міністерством молоді та спорту України,
Erasmus Student Network Ukraine, EU
NEIGHBOURS East, Young European Ambassadors
та за підтримки інших співорганізаторів та
партнерів провели понад 85 онлайн заходів
по всій Україні. 

#ERASMUSGENERATION В УКРАЇНІ

ФЛЕШМОБ ДО ДНІВ ЄВРОПИ 2022 В
УКРАЇНІ #ERASMUSPLUS35YEARSUKRAINE

До участі були долучені всі бажаючі Еразмусівці: заклади освіти, науково-дослідні
інституції, громадські організації, державні та приватні організації, студентські
об’єднання, випускники Еразмус Мундус, студенти, викладачі, молодь, молодіжні
працівники та інші учасники й організації, які отримали унікальний досвід
Еразмусівця та висвітлили свою історію успіху. Важливо відмітити, що протягом
#ErasmusDays2022 велику увагу було приділено досвіду участі Еразмус+ під час війни,
це допомогло нагадати міжнародній спільноті інформацію про сьогоднішні події в
Україні, підкресливши вагомий внесок участі України та її громадян в Програмі ЄС
Еразмус+. Детальніше. 
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#ERASMUSGENERATION В УКРАЇНІ

ОПИТУВАННЯ 2022: 
УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ ЗА КОРДОНОМ

ESN Ukraine у співпраці з Українською студентською лігою,
Ukrainian Students for Freedom та НЕО в Україні дослідили
потреби українських студентів, які вже навчаються за
кордоном на час війни. Зібрана інформація може дати
глибше уявлення про поточні проблеми українських
студентів у Європі, зокрема розроблені рекомендації для
українських освітніх установ та інституцій. Головна мета
дослідження – полегшити комунікацію між європейськими
університетами та українськими студентами, щоб відкрити їм
більше можливостей продовжувати навчання в безпечному
місці. Детальніше. Додатково команда Національного
Еразмус+ офісу в Україні розробила алгоритм для участі в
проєктах мобільності студентів і працівників закладів освіти.

ДІАЛОГИ З МОЛОДДЮ ТА ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ
ОСВІТИ СВІТУ: ЯК НАВЧАЮТЬСЯ СТУДЕНТИ 
В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ESN Ukraine у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в
Україні долучились до заходів проєкту ЄС у сфері молоді
European Youth AGORAS та поділились досвідом
студентського життя в Україні і діяльності закладів освіти в
Україні під час війни. Цінними є саме власний досвід
студентів та розуміння партнерами з ЄС реальної ситуації в
сфері освіти для активізації співпраці та підтримки.
Працюємо спільно над новими ідеями для проєктів у
сфері молоді!
Корисну інформацію щодо можливостей відкритих у сфері
молоді розміщено на сайті Міністерства молоді та спорту
України та створено окремий розділ на сайті
Національного Еразмус+ офісу в Україні.
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https://esnukraine.org/sites/default/files/news/opituvannya_2022_ukrayinski_studenti_za_kordonom.pdf
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ОГОЛОШЕНО НОВІ КОНКУРСИ 2023 Р. 
ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+

ВЕБІНАРИ З НАПИСАННЯ ПРОЄКТНИХ
ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ПРОЄКТІВ 

Жовтень – грудень 2022 р. Європейське виконавче агентство з питань освіти і культури провело
низку вебінарів з детальними рекомендаціями та практичними вправами щодо підготовки
успішних проєктів для участі в конкурсах Програми ЄС Еразмус+ у 2023 р. Відеозаписи та інші
корисні ресурси вебінарів для різних типів конкурсів у сфері освіти, молоді та спорту, які
координує Європейське виконавче агентство з питань освіти і культури розміщено на їх
вебпорталі. Звертаємо увагу, що конкурси вже тривають і команда Національного Еразмус+ офісу
в Україні проводить групові консультації для потенційних проєктних команд як перетворити ідею
на проєкт. Детально про кожен з напрямів програми ЄС Еразмус+ описано на сайті НЕО в України
у всіх сферах програми з активними посиланнями на відповідний конкурс.

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З
НАПИСАННЯ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК 

12-13 грудня 2022 р. спільно з Інститутом вищої
освіти НАПН України та командою Проєкту ЄС
«Відродження переміщених університетів:
посилення конкурентоспроможності,
підтримка громад» / «Reinventing displaced
universities: enhancing competitiveness,
serving communities» (REDU) проведено
семінар-тренінг з підготовки проєктів для участі
в конкурсах з мобільності, розвитку потенціалу
та Жан Моне. Детальніше.

ВЕБІНАРИ ТА ВІДЕОРЕСУРСИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ

Протягом року проведено низку вебінарів щодо новацій конкурсів 2022 та 2023 рр. і розміщено
матеріали в розділах з описами напрямів та YouTube канал Національного Еразмус+ офісу в
Україні. Запрошуємо використовувати напрацьовану базу корисних ресурсів команди
Національного Еразмус+ офісу в Україні.
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https://erasmusplus.org.ua/news/konkursy-programy-yes-erazmus-2023-r-opublikovano/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erasmusplus.org.ua/opportunities/mozhlyvosti-dlya-organizaczij/
https://ihed.org.ua/internationalization/redu/
https://ihed.org.ua/internationalization/redu/
https://erasmusplus.org.ua/news/uchast-u-treningu-dlya-peremishhenyh-zvo-ukrayiny-v-mezhah-proyektu-yes-redu-12-13-12-2022-onlajn/
https://erasmusplus.org.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCOpGJTnVVc9sZawYbaJjZ9Q


ОГОЛОШЕНО НОВІ КОНКУРСИ 2023 Р. 
ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО СТРАТЕГІЇ
У СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕРАЗМУС+

21-22 листопада 2022 р. O2 universum у Празі
було проведено Inernational Conference on
Strategy and Policy in Higher Education –
CZEDUCON-2022. Під час конференції учасники
дізнались про пріоритети міжнародної
співпраці та інструменти Програми ЄС Еразмус+
і багато іншої корисної інформації для
впровадення проєктів та участі в нових
конкурсах. Відеозапис конференції та
трансляцій у кожній окремій сесії. 

ВЕБІНАР З ПОШУКУ ПАРТНЕРІВ 
«SUPPORTING UKRAINE IN HIGHER EDUCATION»

7 липня 2022 р. Національний Еразмус+ офіс
в Україні спільно з Міністерством освіти та
науки України, European Association for
International Education, German-Ukrainian
Academic Society, Leibniz University Hannover
та Erasmus Student Network Ukraine у
співпраці з Представництвом Європейського
Союзу в Україні та Національними Еразмус+
Агентствами країн-членів Програми провели
International Contact Webinar: Supporting
Ukraine in Higher Education, об’єднавши
понад 250 партнерів з більш ніж 25 країну
світу задля налагодження та посилення
співпраці між українськими та європейськими
університетами. Детальніше. 
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https://erasmusplus.org.ua/news/mizhnarodna-konferencziya-pro-strategiyi-u-sfery-vyshhoyi-osvity-chehiya-21-22-11-22/
https://erasmusplus.org.ua/news/mizhnarodna-konferencziya-pro-strategiyi-u-sfery-vyshhoyi-osvity-chehiya-21-22-11-22/
https://erasmusplus.org.ua/news/onovleno-materialy-vebinaru-z-poshuku-partneriv-supporting-ukraine-in-higher-education-07-07-2022/


КОРИСНІ ПРОФЕСІЙНІ МЕРЕЖІ ТА ВІДКРИТІ РЕСУРСИ
ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ ДЛЯ УКРАЇНИ

European School Education Platform
New Ukrainian School (NUS)
SELFIE

European Higher Education Area – at the link
Bologna Hub Peer Support – at the link
University Autonomy – at the link
Euraxess

ETF Resources Hub
EU Skills Profile Tool in Ukrainian

European Youth Portal
Youthpass
Salto Youth Centers
Salto Education and Training 

EUROPEAN EDUCATION AREA – AT THE LINK
INCLUSIVE AND GREEN ERASMUS – AT THE LINK
EUROPEAN EDUCATION DIGITAL HUB – AT THE LINK

Шкільна освіта:

Вища освіта: 

Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: 

Освіта дорослих – EPALE
Молодь:

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ЧИТАЙТЕ НА НАШОМУ ВЕБПОРТАЛІ
WWW.ERASMUSPLUS.ORG.UA ТА У FACEBOOK

 
ПІДПИШІТЬСЯ НА НОВИНИ ЩОБ БУТИ У КУРСІ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+!

 
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ І ПРАЦЮЄМО РАЗОМ 

ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ!
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https://school-education.ec.europa.eu/en
https://nushub.org/en/
https://education.ec.europa.eu/selfie
http://www.ehea.info/index.php
https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/bologna/bologna-hub-peer-support/de/
https://www.university-autonomy.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://www.etf.europa.eu/en/education-and-work-information-ukrainians-and-eu-countries?fbclid=IwAR1VJLWm908-e-GMzWmDdzClGFJDUH8eiUzXZE_vKeHdFtOWLOgDSMbmtG4
https://ec.europa.eu/migrantskills/
https://youth.europa.eu/home_en
https://www.youthpass.eu/en/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
https://salto-et.net/
https://salto-et.net/
https://education.ec.europa.eu/
https://erasmusplus.org.ua/opportunities/mozhlyvosti-dlya-organizaczij/erazmus-ta-inklyuziya/
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan/action-14-european-digital-education-hub
https://epale.ec.europa.eu/en/site/search?sort_by=created&f%5B0%5D=language_site_search_facet%3Aen&f%5B1%5D=tags%3A20030&f%5B2%5D=tags%3A20031&search_api_fulltext=
http://www.erasmusplus.org.ua/
https://www.facebook.com/NEOinUkraine

