
Міністерство освіти і науки України
Директорат професійної освіти

У співпраці з Національним ЕРАЗМУС+ офісом в Україні,
Польським фондом міжнародної солідарності та

Командою підтримки реформ МОН

СЕРІЯ ВЕБІНАРІВ
«ЕРАЗМУС+: можливості міжнародної співпраці

для сфери професійної освіти»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ № 6
«Можливості мобільності Програми ЕРАЗМУС+

у сфері П(ПТ)О та фахової передвищої освіти (ФПО)»

28 травня 2021 р.
14:00-16:00, онлайн на платформі Zoom

(за попередньою реєстрацією до 10:00 27 травня 2021 р.)

Цільова аудиторія – представники департаментів освіти і науки обласних державних
адміністрацій, навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів)
професійно-технічної освіти, закладів П(ПТ)О та ФПО (керівний склад, співробітники відділів
міжнародних зв'язків, педагоги, викладачі та майстри виробничого навчання) та організацій
учнівського самоврядування.

Спікери заходу:
● Ігор Гарбарук, Заступник Міністра освіти і науки України
● Ірина Шумік, генеральна директорка директорату професійної освіти Міністерства освіти і

науки України
● Світлана Шитікова, координаторка проєкту Національного ЕРАЗМУС+ офісу в Україні
● Жанна Таланова, заступниця директорки Національного ЕРАЗМУС+ офісу в Україні
● Іванна Атаманчук, менеджерка з моніторингу проєктів розбудови потенціалу та мобільності

Національного ЕРАЗМУС+ офісу в Україні
● Катерина Жданова, менеджерка з комунікацій та проєктів мобільності Національного

ЕРАЗМУС+ офісу в Україні
● Вероніка Ткаченко, експертка з адміністративних питань Національного ЕРАЗМУС+ офісу в

Україні
● Міхал Кубіш, Польський фонд міжнародної солідарності, Програма EU4Skills (уточнюється)
● Представник Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну
● Представник Черкаського державного бізнес-коледжу
● Представник НТУ «Дніпровська політехніка»
● Тетяна Білецька, заступниця директорки Команди підтримки реформ МОН – П(ПТ)О,

модераторка

Відповіді на питання учасників, надіслані через форми реєстрації, буде надано спікерами під час
вебінару та/або опубліковано на веб-сторінці МОН. Ознайомитися із матеріалами попередніх
інформаційних подій можна за посиланнями:
https://cutt.ly/0bKJ0gB - відповіді на поширені запитання;

Робота Команди підтримки реформ здійснюється в рамках проєкту «Українська Архітектура Реформ» (URA), що
впроваджується за підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Багатостороннього
Донорського Фонду Стабілізації та Сталого Розвитку України (Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія,
Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз, найбільший донор)

https://cutt.ly/0bKJ0gB


https://cutt.ly/5bKJ3Dl - презентації та інформаційні матеріали.

14:00 – 14:05 Організаційні питання
Т. Білецька

14:05 – 14:10 Вітальне слово від Міністерства освіти і науки України
І. Гарбарук / І. Шумік

14:10 – 14:15 Вітальне слово від Національного ЕРАЗМУС+ офісу в Україні
С. Шитікова / Ж. Таланова

14:15 – 14:30 Мобільність для П(ПТ)О – для інституцій та представників
І. Атаманчук, К. Жданова

14:30 – 14:45 Мобільність для ВО – для інституцій та представників
І. Атаманчук, К. Жданова

14:45 – 15:00 Мобільність для молоді, «молодіжні обміни»
В. Ткаченко

15:00 – 15:10 Можливості співпраці із польськими партнерами
М. Кубіш (у процесі підтвердження)

15:10 – 15:25 Досвід підготовки та впровадження проєктів ЕРАЗМУС+
Представник Київського коледжу будівництва, архітектури та

дизайну (у процесі підтвердження)

15:25 – 15:40 Досвід підготовки та впровадження проєктів ЕРАЗМУС+
Представник Черкаського державного бізнес-коледжу (у

процесі підтвердження)

15:40 – 15:55 Досвід підготовки та впровадження проєктів ЕРАЗМУС+
Представник НТУ «Дніпровська політехніка»

15:55 – 16:00 Підведення підсумків та наступні кроки
Т. Білецька

https://cutt.ly/5bKJ3Dl

