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ПРО КОМАНДУ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ

Команда підтримки реформ (англійською – Reform Support Team або 
RST) надає експертну підтримку МОН у впровадженні наступних 
реформ: 

• Реформа професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О)

• Нова Українська Школа (НУШ)

• Реформа державного управління (РДУ) 

Проєкт «Українська Архітектура Реформ» (URA) – комплексна програма технічної допомоги, 
розроблена ЄБРР у партнерстві з ЄС для підтримки ключових реформ в Україні. Проєкт
впроваджується за підтримки 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)



ПРІОРИТЕТИ RST щодо РЕФОРМИ П(ПТ)О

Модернізація мережі закладів та моделі управління П(ПТ)О

Модернізація інфраструктури закладів П(ПТ)О

Відповідність змісту та якості П(ПТ)О потребам 
національного ринку праці

Комунікація про реформу П(ПТ)О

Координація роботи з донорами

Цифровізація П(ПТ)О



Еразмус+: Загальна інформація 

Програма ЄС Еразмус – Програма студентських обмінів Європейського Союзу, 
заснована у 1987 р.

• EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students

ЕРАЗМУС+ – Програма міжнародної співпраці ЄС на період 2014-2020 рр., що
поєднує проєкти і заходи співпраці, партнерства та мобільності у сферах 

• Освіти
• Професійної підготовки
• Молоді
• Спорту

✓ Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів
(Partner Countries) Програми Еразмус+ 

✓ Бюджет програми на 2014-2020 рр.: 14,7 млрд. євро



Еразмус+ 2021-2027 рр.

• Фінансування мобільності, проєктів співпраці, партнерств для
розвитку інновацій та обміну успішними практиками, європейських
студій, молодіжних обмінів, проведення міжнародних заходів

• Європейський вимір: співпраця між кранами-членами ЄС

• Міжнародний вимір: співпраця країн-членів ЄС з іншими країнами
світу

• Очікуваний загальний бюджет Програми на 2021-2027 рр.: до 30
млрд. євро



Еразмус+ 2021-2027 рр.

• Очікується збільшення кількості можливостей для напряму молодь і

спорт

• Відкриття для України напряму професійно-технічної освіти

➢ Більш детальна інформація буде доступною пізніше після

прийняття відповідних рішень Європейською Комісією



Пріоритети Програми на 2021-2027 рр.

• Якість навчання та викладання

• Інклюзивність та гендерна рівність

• Підготовка вчителів та викладачів

• Перехід на «зелені» та цифрові технології

• Вища освіта

• Геополітичний вимір



Інформація за матеріалами 

Програми ЄС Еразмус+ 2014-2020



Країни-члени Програми ЄС Еразмус+

• 28 (27) держав-членів ЄС:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, 
Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, 
Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 
Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

• Країни Економічного Союзу: 

Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн

• Країни-кандидати: 

Туреччина, Північна Македонія та Сербія (з 2018 р.)



Країни-партнери Програми ЄС Еразмус+

Більше 150 країн світу

• Країни-партнери, які межують з ЄС

Країни Західних Балкан
Країни Східного партнерства
Південно-Середземноморські країни
Російська Федерація

• Інші країни з усього світу

✓ Фінансування виділяється організаціям у країнах-партнерах в межах територій, які 
визнаються міжнародним правом

✓ Заявники та учасники повинні поважати всі обмеження, які є в рамках зовнішньої 
допомоги ЄС, введеної Радою Європи

✓ Заявники повинні точно слідувати спільним європейським цінностям поваги людської 
гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права і поваги прав людини, 
включаючи права осіб, що належать до меншин



Архітектура (ключові напрями) Програми

КА1: Мобільність

Learning mobility

КА2: Проєкти
співпраці

Cooperation projects

КА3: Підтримка 
реформ

Support to reforms

Жан Моне

Jean Monnet

Спорт 

Sport



Можливості участі для окремих осіб

• Студенти: (молодші) бакалаври, магістри

• Аспіранти

• Випускники (без вікових обмежень) 

• Викладачі та інші працівники ЗВО 

• Учні/слухачі та працівники загальної середньої освіти, П(ПТ)О і освіти 
дорослих

• Дослідники 

• Молодь 13-30 р.

• Молоді фахівці

• Молодіжні лідера ти працівники

• Волонтери

• Інші



Можливості участі для організацій

• Заклади вищої освіти

• Заклади загальної середньої освіти

• ЗП(ПТ)О

• Заклади освіти дорослих

• Науково-дослідні установи

• Академічні, професійні, студентські, молодіжні та інші об’єднання

• Молодіжні організації

• Громадські організації

• Органи державної влади

• Державні та приватні підприємства

• Інші



Молодіжні обміни

За матеріалами Еразмус+ 2014-2020 (!)

• Сфера Програми «Молодь» / КА1 «Мобільність молоді та молодіжних
працівників (проєкти мобільності в сфері освіти та навчання)» / «Молодіжні
обміни»

• Організації з України можуть бути тільки партнерами проєктів

• Заявник має бути з країни-члена Програми ЄС ЕРАЗМУС+

• Учасники проєктів мобільності:

o будь-які державні або приватні інституції (асоціації), що працюють із
молоддю

o групи молодих людей, що займаються роботою із молоддю, у т.ч.
неформальні молодіжні об’єднання



Молодіжні обміни

• Вік учасників: 13-30 років

• Кількість учасників: 16-60, мінімум 4 учасники з кожної групи + 1 лідер 
групи (віком від 18 років)

• Що відбуватиметься: зустрічі двох або більше груп молодих людей з 
різних країн, спільне проживання та робота над проєктами

• Тривалість обміну: 5–21 день

• Предмет/зміст обмінів: соціально важливі теми + ознайомлення із 
новими культурами, звичками та стилем життя

• Можливі форми проєктної активності: воркшопи, дебати, ролові ігри, 
заходи на свіжому повітрі, вправи, навчальні візити, мережеві події



Молодіжні обміни

• Можливі цілі проєктів мобільності: 

• Розвиток соціальних компетентностей молоді та залучення до активного 
громадянства

• Підвищення рівня інших ключових компетентностей учасників, у тому 
числі мовних, здатності до навчання, культурної обізнаності та 
самовираження

• Формування розуміння молодими людьми потенціалу неформальної та 
інформальної освіти і важливості навчання впродовж життя

• Ознайомлення молоді з України із демократичними принципами життя в 
країнах ЄС та можливостей європейського ринку праці

• Оволодіння навичками реалізації проєктів міжнародного співробітництва

• Міжкультурні обміни



Можливості  Програми ЄС Еразмус+ 

2014-2020 і 2021-2027 для України як 
країни-партнера програми регіону 

Східного партнерства



Відкриті напрями діяльності / тип участі організацій

Відкриті напрями
Тип участі

Заявники Партнери

Молодіжна мобільність Х

Міжнародна академічна мобільність Х

Волонтерські проєкти – Європейський корпус солідарності Х

Організація спільних магістерських програм Еразмус Мундус Х Х

Розвиток потенціалу вищої освіти Х Х

Розвиток потенціалу П(ПТ)О та спорт ? ?

Віртуальні обміни та (професійна) підготовка Х

Діалоги між молоддю та полісі-мейкерами Х

Жан Моне (6 конкурсів) Х Х

eTwinning Plus (Робочий простір в рамках Східного партнерства) Х

Портал шкільної освіти: MOOC, дослідження, пошук партнерів



Можливості участі організації як партнерів

• Стратегічні партнерства:
o Міжсекторальні
o Для шкільної освіти
o Для П(ПТ)О
o Для вищої освіти
o Для освіти дорослих
o Для молоді
o COVID-19 (конкурс 2020 р.)

✓ У разі доведення доданої вартості участі організації в партнерстві



Можливості участі організації як партнерів

• Альянси знань

• Спорт 
o Спільні партнерства
o Малі спільні партнерства

• Підтримка реформ: дослідження, мережі, експерти, міжнародні 
заходи 

✓ У разі доведення доданої вартості участі організації в партнерстві



Очікувані можливості Програми ЄС Еразмус+

Відкриття конкурсів у березні 2021 р. (орієнтовно) 

➢ Початок виконання проєктів з кінця 2021 р.

• Erasmus Mundus Joint Master Degree and Jean Monnet

Actions

o На конкурси партнерств спільних магістерських програм Еразмус 

Мундус українські ЗВО зможуть подаватися як заявники 

[тематика П(ПТ)О?]

• Стратегічні партнерства в освіті та для молоді



Очікувані можливості Програми ЄС Еразмус+

Відкриття конкурсів у кінці 2021 р. (уточнюється)

➢ Виконання проєктів з кінця 2022 р.

• Міжнародна академічна мобільність у сфері вищої 
освіти та молоді

• Віртуальна мобільність та навчання 

• Розвиток потенціалу професійної та професійно-
технічної освіти [новий напрям, інформація поки взагалі 
відсутня] / вищої освіти / молоді та спорту



Участь у  Програмі Еразмус+ 2021-2027:

З чого почати? 





З чого почати?

Системно наближуватися до розуміння цінностей та формату 
Програми ЄС Еразмус+

Enriching lives, opening minds / 

Збагачувати життя, розширювати свідомість

✓ Ознайомитися із Керівництвом Програми Еразмус+ 2014-2020 
рр. англійською мовою - тут, переклад українською мовою (1 версія 
2020 р.) і звернути увагу на додаток «Словник термінів»

✓ Взяти участь у серії вебінарів від директорату професійної освіти 
МОН за підтримки НЕО та учасників проєктів з України

✓ Цікавитися іншими міжнародними проєктами / можливостями / 
ресурсами / платформами: House of Europe, ETF (ЄФО)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final.pdf
https://houseofeurope.org.ua/
https://www.etf.europa.eu/en




З чого почати?

Підвищувати власну спроможність до участі та перемоги у
майбутніх конкурсах на отримання грантів та подальшої реалізації
проєктів Еразмус+

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

✓ Ознайомитися із порталом Європейської Комісії Funding & Tender
Opportunities Portal (F&TP), де публікується інформація щодо нових 
конкурсів

✓ Переглянути рекомендації щодо реєстрації профілю організації на 
Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP)

✓ Слідкувати за новинами НЕО та ФБ сторінки (новини з сайту, сторінка у 
Фейсбук, YouTube канал)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html
https://erasmusplus.org.ua/
https://www.facebook.com/NEOinUkraine
https://bit.ly/38I0VyD


Корисні посилання – очікуються оновлення

Запровадження Програми в Україні

• Erasmus+ Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288&qid=1395671967554

• Європейський інструмент сусідства (European Neighbourhood Instrument) Східне партнерство

(Eastern Partnership)

• Багаторічна індикативна програма регіонального співробітництва на 2014 - 2017 рр. 

(Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) - 2014-2020, Regional East Strategy 

Paper (2014-2020) and Multiannual Indicative Programme (2014-2017)

• Новий інструмент на 2021-2027 рр. - Neighbourhood, Development and International Cooperation 

Instrument (NDICI) - за посиланням

• Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікована

Верховною Радою України Законом у 2008 році

• Угода про асоціацію між ЄС та Україною

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1288&qid=1395671967554
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=506&id_type=2
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/enp_wide_strategic_priorities_2014_2020_and_multi_annual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_763
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535


Корисні посилання – очікується оновлення

• Нові пріоритети Еразмус+ 2021-2027

• Особливості статусів країни-члена та партнера Програми ЄС Еразмус+ -
оновлено двома мовами - тут, попередня версія українською -
детально тут

• Як зареєструвати організацію та подати проектну заявку - кроки та 
документи тут (укр. мовою) та запис відеопрезентації - за посиланням.

• Деталі про конкурси для централізованих конкурсів: Проєкти Спільних 
магістерських програм Еразмус Мундус; Розвиток потенціалу вищої 
освіти, Жан Моне, Альянси знань, Спорт - на сайті ЕАСЕА за 
посиланням тут та для децентралізованих конкурсів: Міжнародна 
кредитна мобільність, Стратегічні партнерства з освіти та молоді, 
Мобільність молоді - на сайтах Національних агентств Еразмус+ тут.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190222STO28402/the-future-of-erasmus-more-opportunities
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Project_base/Annex9_ProgrammeCountry_benefitsrisks_12.09.20.docx
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Programme_Partner_%20Country_UA_2020_July14.docx
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Participant_portal_mainsteps_Nov2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en


Корисні посилання

• Можливості мобільності молоді (неформальна освіта): сайт Інформаційного 

центру Еразмус+ молодь в Україні

• Результати проєктів Еразмус+ за різними напрямами

• Проєкти за участі України: База, статистика, контакти, веб-сайти проєктів

• Он-лайн презентація як готувати успішну 

заявку: https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-in-the-field-of-

higher-education#

• Відео про написання проєктів (Еразмус+ Агентства Румунії): про Problem

tree; про Smarter Goals.

• Відеопрезентація з підготовки та подання проєктної заявки на конкурс - сайт 

ЕАСЕА

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-in-the-field-of-higher-education
https://www.youtube.com/watch?v=S53DCEd6Avc
https://www.youtube.com/watch?v=-zUrwv3_fv0
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-capacity-building-in-field-higher-education-how-successfully-complete-and-finalise-your_en


Корисні посилання

• Методичні рекомендації ЄС для виконавців проєктів: Impact and Dissemination

Toolkit – за посиланням тут.

• Публікація ЄС "Project Cycle Management Guidelines" допоможе розібратись з 

логіко-структурною матрицею і не тільки - за посиланням.

• Матеріали презентацій тренінгу НЕО в Україні (при цитуванні вказувати -

матеріали проекту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні")

• Публікації українською мовою інших проєктів ЄС "Посібник з підготовки 

проєктів; "Розробка повної форми заявки"

• Безкоштовний курс з розробки логіко-структурної матриці

• Приєднуйтесь до FaceBook мережі #Grant_Hacker та користуйтесь корисними

ресурсами щодо підготовки та впровадження проєктів - за посиланням тут.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-results/impact-and-dissemination-toolkit_en?fbclid=IwAR1RPbZWNVyTr45LcxVT549bPWBBR3dY-YgoK4SnvUIi8StLtmjwp_z0MbU
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
http://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/3_Seminar_16.09.2016.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B7oNvXYlGTI8M2JHWWRoZ2E2ckE
https://regionet.org.ua/files/06.PCM_Ososinska_Materials_Part2.2_Manual_Developing_Full_Application_Form_UA.pdf
https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:LvivODA+LS101+2018_T3/about
https://www.youtube.com/results?search_query=#grant_hacker


Відкриті ресурси ЕРАЗМУС+ та мережі

• Delegation of the European Union to Ukraine –
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en

• EU Delegation to Ukraine Information Networks -
https://euroquiz.org.ua/network-eu

• Ukrainian State Center for International Education (HEIs database) –
http://studyinukraine.gov.ua/

• ENIC-NARIC Network (National Information Center for Academic Mobility) –
http://enic.in.ua/index.php/en/

• National Erasmus+ Office – Ukraine (EU-funded project) –
http://erasmusplus.org.ua/

• EURYDICE Network - https://eacea.ec.europa.eu/homepage
• Erasmus Students Network – Ukraine (ESN – Kyiv) – http://esnkyiv.org/

• Database of Erasmus+ projects with Ukrainian organisations –
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
https://euroquiz.org.ua/network-eu
http://studyinukraine.gov.ua/
http://enic.in.ua/index.php/en/
http://erasmusplus.org.ua/
https://eacea.ec.europa.eu/homepage
http://esnkyiv.org/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html


Відкриті ресурси ЕРАЗМУС+ та мережі

• Ukrainian Partner Search – http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html

• Erasmus+ under E-Twinning – http://www.etwinning.com.ua/

• New Ukrainian School - https://mon.gov.ua/eng/tag/nova-ukrainska-shkola

• The School Education Gateway (SEG) - http://schooleducationgateway.eu/

• Info Centre for Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps in Ukraine –
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

• SALTO-Youth Centre - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

• YOUTH WIKI NATIONAL CORRESPONDENTS NETWORK -
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

• Eurodesk Network - https://eurodesk.eu/

http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html
http://www.etwinning.com.ua/
https://mon.gov.ua/eng/tag/nova-ukrainska-shkola
http://schooleducationgateway.eu/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
https://eurodesk.eu/


Відкриті ресурси ЕРАЗМУС+ та мережі

• EUROPASS NATIONAL CENTRES -
http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres

• European Qualifications Framework (EQF) National Coordination Points (NCP) -
http://ec.europa.eu/ploteus

• Network of EQAVET National Reference Points - http://www.eqavet.eu/

• EPALE - http://ec.europa.eu/epale

• Erasmus+ Virtual Exchange - https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

• EuroGuidance Network - http://euroguidance.eu/

• HORIZON2020 Ukraine - http://h2020.com.ua/en/

http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres
http://ec.europa.eu/ploteus
http://www.eqavet.eu/
http://ec.europa.eu/epale
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
http://euroguidance.eu/
http://h2020.com.ua/en/


Наступні кроки

За результатами опитування під час реєстрації пропонуємо такі 
теми для вебінарів (дати буде визначено пізніше):

• Досвід участі в Еразмус+ від українських організацій

• Розробка концепцій та ідей проєктних заявок 

• Пошук партнерів для проєктів міжнародної співпраці

• Підготовка проєктних заявок Еразмус+



Наступні кроки

За результатами опитування під час реєстрації пропонуємо такі 
теми для вебінарів:

• Фандрейзинг як системна діяльність щодо залучення 
фінансових та інших ресурсів

• Проєктний менеджмент: управління фінансами

• Проєктний менеджмент: робота із стейкхолдерами і 
комунікації



КОНТАКТИ

Тетяна Білецька, в.о. директорки Команди підтримки реформ 
МОН / заступниця директорки - П(ПТ)О
+38050 628 5438
tetiana.biletska@gmail.com

Марія Байор, Асистентка Команди підтримки реформ МОН
+ 38099 252 4309
mariabayor@gmail.com

mailto:tetiana.biletska@gmail.com
mailto:mariabayor@gmail.com


ЗРАЗОК ЗАГОЛОВКУ/

НАЗВА РОЗДІЛУДякуємо за 
увагу!


