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Про підтримку ЄС реформування 
сфери освіти України: здобутки, 
виклики, перспективи

Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора 
директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик
О. Пижова та доповідну записку «Про підтримку ЄС реформування сфери освіти 
України: здобутки, виклики, перспективи»,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Інформацію та доповідну записку «Про підтримку ЄС реформування 
сфери освіти України: здобутки, виклики, перспективи» взяти до відома.

2. Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження 
політик (О. Пижов) спільно з директоратом фахової передвищої, вищої освіти 
(О. Шаров), директоратом професійної освіти (І. Шумік), директоратом 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (О. Єресько), 
директоратом науки та інновацій (І. Таранов), директоратом цифрової 
трансформації (Д. Завгородній), Радою молодих учених при Міністерстві освіти 
і науки України (О. Ващук) сприяти реалізації спільних з Європейським Союзом 
проектів та програм.

3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого 
заступника Міністра А. Вітренка.

Голова колегії, 
Міністр Сергій IIIК АР ЛЕТ



Колегії Міністерства освіти і науки України

Доповідна записка

Підтримка ЄС реформування сфери освіти України: 
здобутки, виклики, перспективи

Комплексне реформування системи освіти України триває уже восьмий рік. 
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2014 
році стало поворотним моментом та започаткувало нову сторінку на шляху нашої 
держави в її євроінтеграційному поступі.

Прийняття законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про повну 
загальну середню освіту” відкрили вікно можливостей для здійснення системних 
змін на відповідних ланках вітчизняної системи освіти.

Безперечно, прагнення українського Уряду започаткувати та реалізувати 
давно назрілі та вкрай необхідні реформи знайшли свій відгук серед низки наших 
міжнародних партнерів, в тому числі і Європейського Союзу.

Варто зазначити, що Євросоюз впродовж останніх років надає значну 
допомогу Україні для підтримки процесу реформ у нашій державі, зокрема у 
сферах освіти і науки.

Наявність такого надійного партнера дозволяє з впевненістю стверджувати 
про уже сформовані міцні, дружні, засновані на довірі зв’язки, та унікальну 
можливість отримання всебічної підтримки на шляху європейської інтеграції 
України.

З огляду на важливість заявленої тематики в рамках сьогоднішнього 
зібрання, хотів би поінформувати про успіхи та результати участі України в 
програмах та проектах ЄС, зокрема освітнього напряму.

Участь України в освітніх проектах та програмах, фінансованих ЄС

Варто відзначити, що ЄС є одним з ключових партнерів Міністерства. 
Завдяки сприянню європейської сторони реалізується низка проектів, які стали 
невід’ємною складовою ключових реформ у сфері освіти та науки, а саме:

■ Програми Еразмус+ та Горизонт;
ЕШБкіІЬ;

■ «Навчаємось разом» (Нова українська школа);
■ «Архітектура реформ в Україні» (команда підтримки реформ);
■ «Підтримка ЄС для переміщених навчальних закладів на сході України»
■ e-Twirming
■ співпраця з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)
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Результати участі України в програмі Еразмус+ (2014-2020) - ОСВІТА

Україна бере участь в Еразмус+ в якості країни-партнера і має доволі високі 
результати серед країн Східного партнерства.

Наприклад за напрямом «Міжнародна мобільність у вищій освіті» (КА1) - 
відбулося більш як 17 тис. мобільностей студентів та викладачів.

За напрямом «Розбудова спроможності вищої освіти» (КА2) у період з 
2015 р. до 2024 р. за участі України впроваджуються 48 (з поданих 646) проектів 
міжнародної співпраці із загальним бюджетом близько 43 млн. євро.

За напрямом «Програма реалізації проектів за напрямом Жан Моне» (КАЗ) 
-  121 (з поданих 1069) проектів Жана Моне стали переможцями семи конкурсів 
з 2014 р. до 2020 р. загальним бюджетом фінансування ЄС більше 5 млн. євро.

Нові можливості в рамках наступного циклу 
програми Еразмус+ (2021-2027)

25 березня 2021 р. Європейська Комісія офіційно оголосила про 
відкриття нової Програми Еразмус+ на 2021-2027рр.

Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, нова Програма буде не лише 
міжнародною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною.

Для однієї зі сфер діяльності Програми -  освіта та професійний 
розвиток основною ціллю буде сприяння академічній мобільності у сфері 
освіти та професійного розвитку.

Програма ЄС «Еразмус+» відіграє провідну роль у розбудові потенціалу 
української освіти для майбутніх реформ відповідно до законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту» та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Для Міністерства освіти і науки України досить важливим є максимальне 
використання наявних можливостей нової програми Erasmus+.

МОН зацікавлене зокрема у:
• повноцінному використанні можливостей для закладів ПТО, які 

пропонує новий цикл програми;
• збільшенні кількості проектів за участі України, зокрема проектів з 

розвитку спроможності);
• рівномірному охопленню проектами за різними напрямами закладів 

вищої освіти України в регіональному розрізі;
• збільшенні мобільності студентів та викладачів;
• підвищенні рівня обізнаності про можливості програми.



з
Маючи високі результати участі в «Еразмус+» у 2014-2020 роках, Україна 

зацікавлена брати активну участь у новій програмі ЄС «Еразмус+» на 2021- 
2027 роки у статусі країни-партнера.

Це надасть можливість нашій державі не лише запозичувати та 
використовувати кращі усталені практики від міжнародних партнерів, а й 
поділитися власними напрацюваннями та здобутками.

Водночас було висловлено зацікавленість в ініціюванні діалогу зі 
стороною ЄС про перегляд статусу на основі оцінки ризиків і переваг зміни 
статусу України з країни-партнера на програмну країну.

Директорат європейської інтеграції, бюджетування та узгодження 
політик спільно з директоратами політик працюють над реформуванням 
системи національної освіти відповідно до стратегічних планів Уряду та на 
виконання Угоди про асоціацію. Для досягнення поставлених цілей ми 
впевнено рухаємось до створення сучасної, конкурентоспроможної системи 
освіти країни, побудованої з урахуванням кращих європейських практик.

Просимо колегію ухвалити запропонований проект рішення колегії.


