
ХНПУ імені Г.С.
Сковороди

Міжнародні
проєкти та
програми



Еrasmus +
Жан Моне
Tempus
Fulbright Ukraine
USAID Ukraine



Короткострокові програми обміну: 
 кредитна мобільність на навчання (3-
12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для
українських студентів: (молодших)
бакалаврів, магістрів, аспірантів,
докторантів; академічна мобільність
для викладання / підвищення
кваліфікації / на стажування (від 5
днів до 2 міс.) для викладачів та
працівників закладів вищої освіти.

Erasmus + 

KA1. Академ�чна
моб�льн�сть



Хто може брати участь?   
  
o Студенти (молодші бакалаври,
бакалаври, магістри, аспіранти,
докторанти)   

 o Викладачі     

o Адміністративний персонал



ХТО МОЖЕ
ОРГАНІЗОВУВАТ
И ПРОГРАМИ
ОБМІНУ?

Один заклад вищої осв�ти з країни-члена
Програми та один заклад вищої осв�ти країни-
партнера Програми Еразмус+ (додатково вс� �нш�
орган�зац�ї для проходження студентських
практик).Заявником - координатором проєкт�в з
моб�льност� виступають ЗВО країн-член�в
програми Еразмус+. Координують напрям
д�яльност� Нац�ональн� Агентства Еразмус+ країн-
член�в Програми (децентрал�зований напрям).



ЯК
ПРИЙМАЄТЬСЯ
РІШЕННЯ ЩОДО
ФІНАНСУВАННЯ?

Україна як країна-партнер Еразмус+ отримує ф�нансування
на проекти Еразмус+ КА1 у межах бюджету Рег�ону 2 -

Країни Сх�дного партнерства (Region 2 - Eastern

Partnership countries) та додаткове
ф�нансування обсягом 2,500 тис. євро для конкурсу
2020 р., отримане визначеними Нац�ональними
агентствами Еразмус+.Конкурс з отримання гранту на
реал�зац�ю проект�в з м�жнародної кредитної моб�льност�
оголошується щор�чно у жовтн� та триває, як правило, до
лютого наступного календарного року. 



ДЕ ШУКАТИ
ПАРТНЕРІВ ДЛЯ
ПРОЕКТІВ
ЕРАЗМУС+ ІСМ?

 • Серед своїх європейських партнер�в за �ншими
м�жнародними проектами,
• За особистими м�жнародними контактами викладач�в,
персоналу свого навчального закладу з європейськими
партнерами,
• Розм�стити �нформац�ю про св�й ЗВО на сайт�
Нац�онального Еразмус+ оф�су в Україн�,• Розм�стити
�нформац�ю про св�й ЗВО на сайтах Нац�ональних агентств
Еразмус+,
• На Портал� учасник�в проект�в ЄС.



АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ (як партнери) -
розроблення нових, інноваційних та
міждисциплінарних підходів до
викладання й навчання, розроблення
освітніх курсів на основі вже
існуючого потенціалу ексепртизи та
інновацій інституцій; стимулювання
підприємництва і підприємницьких
навичок викладацького складу;
сприяння обміну знань, залучення
підприємств у навчальний процес.

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА
(як партнери) - розробка і
впровадження інноваційних
практик у сферах освіти,
професійної підготовки та
молоді на організаційному,
місцевому, регіональному,
національному або
європейському рівні.

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ  як апліканти і
партнери - проекти співпраці
між закладами вищої освіти з
Європи, України та інших
країн-партнерів програми
Еразмус+ щодо розбудови
потенціалу задля
впровадження реформ у
сфері вищої освіти на основі
розвитку Болонського
процесу. Відкриті для участі
академічних та
неакадемічних партнерів.

KA2. ПРОЄКТИ
СПІВПРАЦІ



Співпраця закладів вищої
освіти й інших інституцій
всього світу, які активно
пропагують Євроінтеграцію
України та мають науковців з
публікаціями за тематиками
Європейських студій, досвіду
вивчення ЄС задля його
адаптації в Україні. Покриває
всі сфери економіки де
важливо вичати та
досліджувати досвід ЄС для
України.

ВИКЛАДАННЯ Й
ДОСЛІДЖЕННЯ
("Кафедри", "Модулі",
"Центри досконалості")
ОБМІН ЗНАННЯМИ
("Мережі" та "Проекти")
ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ
АСОЦІАЦІЙ

Проекти передбачають
участь від одного і більше
інститутцій та розраховані 12
місяців, 24 місяці, 3 роки
(залежить від виду
діяльності).
Основні види діяльності за
напрямом:

ЖАН МОНЕ
СУТНІСТЬ ПРОГРАМИ?



з метою поширення і поглиблення
європейських студій як в рамках офіційних освітніх
програм закладів вищої освіти, так
і шляхом проведення досліджень з
євроінтеграційної тематики, здійснення
моніторингу або наукового керівництва
дослідженнями, а також залучення до
європейських студій інших освітніх рівнів, як-то
обовʼязкова середня освіта, або їх
поширення на програми підготовки вчителів. Ці
проєкти також покликані забезпечити
ґрунтовне викладання курсів євроінтеграційної
тематики тим групам майбутніх
фахівців, попит на які зростатиме на ринку праці, і
водночас заохотити молоде
покоління викладачів і дослідників до вивчення,
консультування та наставництва у
предметних областях, що стосуються європейської
інтеграції;

• МОДУЛІ, КАФЕДРИ,
ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ 



за рахунок: 

а) Мереж для розширення співробітництва
між різними університетами по всій Європі і в
усьому світі, посилення співробітництва
та створення потужної платформи для обміну
знаннями між різними
«стейкхолденрами» та службами Комісії з найбільш
актуальних питань у сфері
європейських студій; 

б) Проєкти для впровадження інновацій, взаємного
збагачення
та поширення євроінтеграційного контенту, з метою
активізації дискурсу, сприяння
рефлексії, поглиблення знань про ЄС та
євроінтеграційні процеси;

• ДЕБАТИ З АКАДЕМІЧНИМ
СВІТОМ 



з метою організації та здійснення статутної
діяльності асоціацій,
які займаються європейськими студіями або
досліджують євроінтеграційну
проблематику, а також поширюють інформацію про
ЄС серед широкої громадськості,
чим сприяють активному Європейському
громадянству.

 •ПІДТРИМКА АСОЦІАЦІЙ



ТEMPUS 

Програма Темпус ф�нансує м�жун�верситетську сп�впрацю в
сфер� розробки та вдосконалення навчальних програм,
управл�ння ун�верситетами, взаємод�ї науковц�в та
громадянського сусп�льства, партнерство осв�ти � б�знесу, а
також структурн� реформи в сфер� вищої осв�ти. До 2009
року програма Темпус координувалася Директоратами
Європейської Ком�с�ї з питань осв�ти та культури, розширення �
зовн�шньої допомоги. Починаючи з другого конкурсу
четвертого етапу програми Темпус, цю функц�ю зд�йснює
Виконавче агентство з питань осв�ти, ауд�ов�зуальних засоб�в �
культури, яке має мандат в�д Європейської Ком�с�ї на
управл�ння та координац�ю проект�в програми.



ПРОЕКТИ, ЗОКРЕМА,
СТОСУЮТЬСЯ:

забезпечення якості, включаючи удосконалення процедур ліцензування,
акредитації та атестації; 
запровадження Європейської системи накопичення та трансферу кредитів,
відповідної підготовки експертів і викладачів;
переходу до трициклової системи вищої освіти, включаючи розробку
необхідного нормативно-правового забезпечення, підготовку та запровадження
курсів і програм третього циклу;
удосконалення систем управління і врядування у вищих навчальних закладах,
включаючи студентське самоврядування, оптимізацію процесів управління
вищим навчальним закладом, розширення кола осіб, залучених до процесів
прийняття управлінських рішень.



FULBRIGHT
UKRAINE

Програма імені Фулбрайта, спонсорована
урядом США та адміністрована Інститутом
Міжнародної Освіти (IIE), посідає чільне
місце у системі міжнародної освіти.
Узасаднена ідеєю взаємодії та
взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні
та повазі до розмаїтого світу, вона успішно
діє з 1946 року, нині – більш аніж у 160
країнах світу. За час існування Програми в
Україні – з 1992 року – понад 1100 українців
навчалися, стажувалися, проводили
дослідження у США; більше ніж 750
американців викладали в українських
вищих навчальних закладах і займались
науковою працею.



ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ ВНЗ

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAM

ПРОГРАМИ
FULBRIGHT

FULBRIGHT FOREIGN LANGUAGE TEACHING

 FULBRIGHT RESEARCH AND DEVELOPMENT
PROGRAM

ДЛЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ

 ASSISTANT PROGRAM

FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM
FULBRIGHT SCHOLAR-IN-RESIDENCE PROGRAM

ДЛЯ КАНДИДАТІВ ТА ДОКТОРІВ НАУК,
ДОСЛІДНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ

FULBRIGHT U.S. SCHOLAR PROGRAM
FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ
УКРАЇНИ



Мати українське громадянство та проживати
в Україні на час проведення конкурсу;

вільно володіти англійською мовою на рівні
достатньому для професійного спілкування в
англомовному науковому середовищі;

повернутись в Україну на 2 роки після
завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, що її отримують учасники
програм обмінів.

ЗАГАЛЬНІ
ВИМОГИ ДО
УЧАСНИКІВ:



USAID
UKRAINE

Агентство США з міжнародного розвитку - вищий федеральний

орган державного управління Сполучених Штатів Америки в

галузі надання допомоги за кордоном.



ГРАНТИ "МОРЕ
МОЖЛИВОСТЕЙ"

Конкурс на отримання даних
грантів буде відкритий до 31
липня 2021 р. Подані
концепції проєктів
розглядатимуться регулярно,
кожних два місяці,
починаючи з квітня 2021 р.

ГРАНТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ
ПРОЄКТУ "НА ЗВ'ЯЗКУ"

Кінцевий термін подачі
заявки: 15 березня, 18:00 (за
київським часом), 2021 р.

ГРАНТ "РОЗБУДОВА
СПРОМОЖНОСТІ
МОЛОДІЖНИХ ПРОСТОРІВ
"МолодьТуТ"

Кінцевий термін подачі
заявки: 14 березня, 23:59 (за
київським часом), 2021 р.

ГРАНТОВІ
МОЖЛИВОСТІ USAID



"Сила команди - це
кожен окремий учасник.
Сила кожного учасника -
це команда."
- Phil Jackson


