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Команда підтримки реформ МОН



Важливі питання

• Як підготувати успішні проєктні заявки для 
майбутніх конкурсів Програми ЄС ЕРАЗМУС+?

• Чи ми готові втілити власні проєктні ідеї у разі 
отримання грантів? 



Домашнє завдання

• Вивчати англійську / 
забезпечити наявність 
координатора/ки, що 
володіє англійською 
мовою

• Опановувати 
мистецтво проєктного 
менеджменту

• Підготувати опис 
власного освітнього 
закладу / організації

• Шукати партнерів для 
спільних проєктів



Вивчення іноземних мов

• Мовні онлайн-курси від Британської Ради в Україні

• Вивчення англійської мови на Prometheus

Безкоштовні курси для самостійного вивчення англійської за 

різними напрямами:

• Англійська для початківців. Elementary level (A1-A2)

• Бізнес англійська 

• Англійська для кар'єрного зростання
• Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика)

https://www.britishcouncil.org.ua/english/learn-online
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/?filter=24


Вивчення іноземних мов

• Підбірка від Creative Europe "Англійська мова для проєктних 
менеджерів — що потрібно знати?" 
Підбірка найпоширенішої та найважливішої термінології     
проєктного менеджменту: учасники, виплата гранту, бюджет, 
активності, результати та інше

• Керівництво Програми Еразмус+ 2014-2020 рр.: 
переклад українською мовою (1 версія 2020 р.), додаток «Словник 
термінів»

https://creativeeurope.in.ua/posts/english-for-project-managers
https://creativeeurope.in.ua/posts/english-for-project-managers
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final.pdf


Опанування навичок 
проєктного менеджменту

• Серія вебінарів про ефективні комунікації для культурних та 

креативних проєктів
Програма налічує 5 вебінарів, які відбудуться протягом квітня-

травня:

08.04 «Визначення каналів комунікації та робота з ними»

15.04 «Побудова бренду»

22.04 «Контент-стратегія в SMM»

29.04 «Візуальні комунікації»
06.05 «Медіапартнерства та міжгалузеві взаємодії»

https://euprostir.org.ua/events/161230?fbclid=IwAR0BZ1F60PWyYWVfzAHiiJXW9-I7fTEDITSfHPPsUwwgcsX1EGYhEwGi-pc
https://euprostir.org.ua/events/161230?fbclid=IwAR0BZ1F60PWyYWVfzAHiiJXW9-I7fTEDITSfHPPsUwwgcsX1EGYhEwGi-pc


Опанування навичок 
проєктного менеджменту

• Курс на Prometheus "Сучасне керівництво проєктами - мистецтво 
порушення правил" 
Курс розрахований на керівників та учасників проєктів, які вже 
набули базовий практичний досвід, відчули ефект від застосування 
проєктної методології й прагнуть подальших вдосконалень

• Дистанційний курс "Управління проектами" від ВУМ
Курс для управління проєктом: розбиття на етапи і роботи, 
встановлення взаємозв'язків між роботами, оцінка тривалості робіт, 
необхідних для виконання ресурсів та їх вартості

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+PM101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+PM101+2017_T1/about
https://vumonline.ua/course/project-management/


Опанування навичок 
проєктного менеджменту

• Курс на Culture Partnership "Проєктний менеджмент в культурі" 

Онлайн-курс з проєктного менеджменту, який допоможе вам 

створити свій власний культурний проєкт

• Управління проєктом за підтримки УКФ

Максимум корисної інформації на основі досвіду попередніх 

грантових сезонів, аби ви впевнено почували себе, управляючи 

грантом УКФ на всіх етапах реалізації проєкту та успішно 

відзвітувалися у фіналі

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/project-management
https://gmi.ucf.in.ua/


Робота із донорами

• Стаття “Як зрозуміти донора і отримати кошти на освітній 

проект” 

Тут Ви знайдете відповіді на те, що робити перед подачею заявки, 

як її писати та за що вас “зненавидить” оцінювач.

• Освітній курс з грантового менеджменту УКФ
Сотні людей хочуть реалізувати свої ідеї, але їм завжди чогось 

бракує. Витримки, натхнення, підтримки, команди, фінансування. І 
навіть коли здається, що всі складові на місці, інколи найскладніше 

зібрати все це разом. 

https://nus.org.ua/articles/yak-zrozumity-donora-i-otrymaty-koshty-na-proekt/
https://nus.org.ua/articles/yak-zrozumity-donora-i-otrymaty-koshty-na-proekt/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Udv2S3xGjLpBcYDtk8NWLzvgYKgEyyk


Робота із донорами

• За що оцінять вашу заявку — ключові поради як отримати 

грант ЄС
Що варто знати громадським організаціям, які хочуть отримати 

фінансову підтримку найбільшого донора України — Європейського 

Союзу? Коли починати готуватися, на що варто звернути увагу при 

поданні заявки та як сподобатися оцінювачам.

• 8 корисних порад для участі в Креативній Європі 
До Вашої уваги корисні рекомендації від Юлії Федів, очільниці 
Національного бюро «Креативна Європа», для авторів та ідейних 

натхненників чудових ініціатив, які можуть перетворитися на успішні 
кейси – в рамках програми ЄС “Креативна Європа”

https://euprostir.org.ua/practices/133358
https://euprostir.org.ua/practices/133358
https://euprostir.org.ua/practices/134531


Підготовка проєктних заявок
• Курс від Culture Partnership “Написання проєктних заявок”

Цей курс із трьох лекцій допоможе менеджерам культури готувати успішні 
проєктні пропозиції, а отже отримувати гроші на реалізацію своїх проєктів.

• Інструкція для заявників для грантів від House of Europe на персональні 
проєкти
З інструкції ви дізнаєтеся детально про кожен крок подачі на грант для 

персонального проєкту.

● 5 технік для складання ефективних грантових пропозицій
Від чого залежить успіх вашої заявки? Так, це має бути обґрунтований 

проєкт, який вирішує соціальні та економічні питання громади. Та щоб 

здобути фінансування, важливо прописати свої потреби, плани та стратегії 
оцінювання так, аби потенційний донор не мав шансів відмовити. 

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/proposal-writing-course
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/94/file_uk_94.pdf?1611567920
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/94/file_uk_94.pdf?1611567920
https://www.prostir.ua/?kb=5-tehnik-dlya-skladannya-efektyvnyh-hrantovyh-propozytsij


Підготовка проєктних заявок

• Платформа для пошуку партнерів на сайті Creative Europe

Платформа дає можливість знайти партнерів для вашого проєкту за 

певними напрямами.

• Курс “Логіко-структурний підхід у розробці проєктної заявки”

Курс орієнтований на надання теоретичних знань та практичних кейсів 

задля максимально якісного заповнення логіко-структурної матриці, що 

є однією з найважливіших розділів аплікаційної форми проєкту для 

подання на участь у Програмі підтримки проєктів секторальної політики, 

пропонованої ЄС.

● Гранти на персональні проєкти у сфері освіти
Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням 

ЄС або Великої Британії. Подача заявок відкривається 6 квітня 2021 р.

https://creativeeurope.in.ua/partners/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:LvivODA+LS101+2018_T3/about
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/195

