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2015 Calls for Proposals Projects Profiles/ Проекти конкурсу 2015 р. 

 

Development of a Network Infrastructure for 

Youth Innovation Entrepreneurship Support 

on FabLab Platforms 

561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: FABLAB 

Regional Multi-Country Joint Project Priority – Higher Education and Society 

Project duration: 15 October 2015 – 14 October 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:  571271,00 € 

Target groups: university students, Lifelong Learning 

Grant holder:  

Buckinghamshire New University 

United Kingdom 

Coordinator and General Manager:  

Dr. Dorin FESTEU , Senior Lecturer  

Contacts: tel: 01494 522 141 ext. 4035 

 e-mail: dorin.festeu@bucks.ac.uk 

Partnership: 

▪ Buckinghamshire New University,  

United Kingdom 

▪ Ghent University, Belgium 

▪ Instituto Superior de Gestão, Portugal 

▪ Universitat de València, Spain 

▪ Fablab  Greta du Velay, France 

▪ Fablab  Veaksthus Zealand, Denmark 

▪ IrRADIARE, Portugal  

▪ Belarusian National Technical University, 

Belarus 

▪ Belarusian State University, Belarus 

▪ Republican Innovative Unitary 

Enterprise «Scientific and 

Technological Park of BNTU 

«Polytechnic», Belarus 

▪ Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics, Ukraine 

▪ Institute for Applied System Analysis 

of the National Technical University 

of Ukraine «Kiev Polytechnic 

Institute», Ukraine 

▪ Ternopil Ivan Puluj National 

Technical University, Ukraine 

Project goals and objectives: 

Wider objective is to develop environment that stimulates engineering creativity, 

entrepreneurial activities and fosters youth employability via HEIs-business-industry 

networking on fablab (fabrication laboratory) platforms. 

Specific project objectives are: 

• creation of 5 university fablabs in the partner countries; 

• development of teaching methodology and courses content, and modernization of the 

partner countries universities curricula; 

• creation of a network infrastructure to support innovative youth entrepreneurship 

through networking of universities, business and industry. 

Activities: 

• EU&PC fablab experience analysis. 
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• PC  teachers and administrative staff trainings by EU universities and fablabs. 

• Teaching methodology and eLearning materials development. 

• PC partner network creation and web-portal launching. 

• 5 fablabs creation  and fablabs management. 

• Students & LLL pilot trainings by PC universities and fablabs. 

• Quality Plan development and internal & external project evaluation. 

• Dissemination & Sustainability Strategy development and implementation. 

• Financial & operational project management. 

Expected results: 

I. EU&PC fablab experience analysed. 

II. PC  teachers and administrative staff trained by EU universities and fablabs. 

III. Teaching methodology, training packages and eLearning materials developed Engineering 

curricula upgraded. 

IV. PC partner network created, industry network established and web-portal launched. 

V. 5 fablabs created in PCs, fablab management performed. 

VI. Students & LLL pilot trainings conducted. 

VII. Quality plan developed, internal and external project evaluation performed. 

VIII. Dissemination & Sustainability Strategy developed and implemented. 

IX. Project coordination, financial and operational management performed. 

Project coordinator in Ukraine 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; www.hneu.edu.ua  

tel.: +380577020304,  +380577020202, fax: +380577020717 

Responsible person: Iryna ZOLOTARYOVA, Assistant of Rector on International Projects 

Contacts: tel.: +380677596158; +380997218145; e-mail: iryna.zolotaryova@hneu.net 

Partners from Ukraine: 

National Technical University of Ukraine Kiev 

Polytechnic Institute (Institute for Applied 

System Analysis); www. kpi.ua/ipsa 

tеl.: +380442363987; fax: +380 44 204 8193 

Responsible person: Mr. Alexey Malishevsky 

PhD, senior researcher, Department of 

Mathematical Methods of Systems Analysis 

Contacts: tel.: +380504101177 

e-mail: alexeym_s@yahoo.com 

Ternopil Ivan Puluj National Technical 

University; www. tntu.edu.ua 

tel.: +380 352 524181, fax: +380 352 254983 

Responsible person:  

Mr. Valeriy LAZARYUK, PhD, Associate 

Professor, Head of the International 

Cooperation Center 

Contacts: tel.:  +38 0504374204 

e-mail: lazaryuk@gmail.com 

Ministry of Education and Science of Ukraine  www.mon.gov.ua 

tel.: +380444813221; tel.: +380444813280; fax: +380444814796 

Responsible person: Mrs. Anja NOVOSAD 

Head of International Cooperation and European Integration Department 

e-mail: a_novosad@mon.gov.ua 

Project web-site fablab-erasmus.eu 

facebookhttps://www.facebook.com/fablaberasmus/?fref=ts 

http://www.hneu.edu.ua/
http://mmsa.kpi.ua/
http://mmsa.kpi.ua/
mailto:alexeym_s@yahoo.com
http://www.mon.gov.ua/
mailto:a_novosad@mon.gov.ua
http://fablab-erasmus.eu/
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Створення мережі та інфраструктури 

підтримки молодіжного інноваційного 

підприємництва на платформі фаблабів 

561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту: FabLab 

Регіональний Спільний проект Пріоритет – Вища освіта та суспільство 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 –  14 жовтня 2018 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 571271,00 € 

Цільова група: студенти, учасники системи безперервного навчання 

Отримувач гранту:  

Бакінгемширський Новий Університет 

Великобританія 

Координатор: Дорін ФЕСТЕУ, PhD  

Контакти: тел.: 01494 522 141 

е-адреса: dorin.festeu@bucks.ac.uk 

Партнерство: 

▪ Бакінгемширський Новий університет, 

Великобританія  

▪ Гентський університет, Бельгія 

▪ Інститут менеджменту, Португалія 

▪ Університет Валенсії, Іспанія 

▪ Фаблаб Greta du Velay, Франція 

▪ Фаблаб Veaksthus Zealand, Данія 

▪ IrRADIARE, Португалія 

▪ Білоруський національний технічний 

університет, Білорусь  

▪ Білоруський державний університет, 

Білорусь  

▪ Республіканське інноваційне унітарне 

підприємство «Науково-технологічний 

парк БНТУ «Політехнік», Білорусь 

▪ Харківський національний 

економічний університет ім. С. 

Кузнеця, Україна 

▪ Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут» (Навчально-науковий 

комплекс «Інститут прикладного 

системного аналiзу») Україна 

▪ Тернопільський національний 

технічний університет ім. І. Пулюя, 

Україна 

Мета та завдання проекту: 

Мета проекту полягає в створенні умов для розвитку інженерної креативності, залучення 

молоді до підприємницької діяльності, в сприянні працевлаштуванню за допомогою 

створення і розвитку мережі та інфраструктури взаємодії університетів, бізнесу і 

промисловості на базі фабрик-лабораторій (фаблабів). 

Завдання проекту:  

• створення 5 університетських фабрик-лабораторій в країнах-партнерах; 

• розроблення методики викладання і змісту навчальних курсів, а також 

модернізація навчальних програм університетів в країнах-партнерах на основі 
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дослідження провідного досвіду європейських університетів та фаблабів; 

• створення мережевої інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного 

підприємництва за допомогою налагодження взаємодії університетів, бізнесу і 

виробництва. 

Напрями діяльності за проектом: 

• Аналіз досвіду створення фаблабів в ЄС та країнах – партнерах. 

• Навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в європейських 

університетах та фабриках-лабораторіях. 

• Розроблення методичного забезпечення викладання курсів та електронних 

навчальних матеріалів. 

• Створення партнерської мережі та запуск веб-порталу. 

• Створення 5 фаблабів та управління ними. 

• Пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання на базі 

партнерських університетів та фабрик-лабораторій. 

• Розроблення плану якості проекту і проведення внутрішнього та зовнішнього 

оцінювання якості проекту. 

• Розробка та реалізація стратегії сталого розвитку та розповсюдження проекту. 

• Операційний та фінансовий менеджмент проекту. 

Очікувані результати: 

✓ Проаналізовано досвід створення фаблабів в ЄС та країнах – партнерах. 

✓ Здійснено навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в 

європейських університетах та фабриках-лабораторіях. 

✓ Розроблено методичне забезпечення для викладання курсів та електронні навчальні 

матеріали. Модернізовано навчальні плани з інженерних спеціальностей. 

✓ Створено партнерську мережу та веб-портал. 

✓ Створено 5 фаблабів в країнах-партнерах. 

✓ Здійснено пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання. 

✓ Розроблено план якості проекту та проведено оцінку якості проекту. 

✓ Розроблено та реалізовано стратегію стійкості результатів, розповсюдження і 

використання результатів проекту. 

✓ Складено операційні та фінансові звіти щодо реалізації проекту. 

Координатор проекту від України: 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

www.hneu.edu.ua; тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717 

Відповідальна особа: 

професор Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, радник ректора щодо міжнародних проектів 

Контакти: тел.: +380677596158; +380997218145;  e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net 

http://www.hneu.edu.ua/
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Партнери з України:  

Навчально-науковий комплекс «Інститут 

прикладного системного аналізу» 

Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний 

інститут»; http://iasa.kpi.ua 

Відповідальна особа: 

Олексій МАЛИШЕВСЬКИЙ, Ph.D., к.т.н.,  

старший науковий співробітник кафедри 

математичних методів системного аналізу 

Контакти: тел.: +38 0504101177 

e-адреса: alexeym_s@yahoo.com 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя 

www.tntu.edu.ua 

тел.: +380322582111; факс: +380322744300 

Відповідальна особа:  

Валерій ЛАЗАРЮК 

к.е.н., доцент,  начальник центру 

міжнародного співробітництва  

 Контакти:  

тел.: +38 0504374204 

e-адреса: lazaryuk@gmail.com 

Міністерство освіти і науки України;   www.mon.gov.ua 

тел.: +380444813221; тел.: +380444813280; факс: +380444814796 

Відповідальна особа: Ганна НОВОСАД 

начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

Контакти:  

e-адреса: a_novosad@mon.gov.ua 

Сайт проекту:  fablab-erasmus.eu; 

facebookhttps://www.facebook.com/fablaberasmus/?fref=ts 

 

  

http://www.tntu.edu.ua/
http://fablab-erasmus.eu/
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  TRAINING AGAINST MEDICAL ERROR 

561583-EPP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: «TAME» 

Multi-Country Cross Regional Joint Project Priority: Curriculа Development 

Project duration: 15 October 2015 – 14 October 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:    987 534 € 

Target group: PCU’s undergraduate and postgraduate staff and students 

Grant holder:  

Karaganda State Medical University 

40 Gogoly Street, Kazakhstan 

100000, Karaganda 

Republic of Kazakhstan 

Coordinator and General Manager:  

Gulmira ABAKASOVA 

Contacts: tel: +7 7212 513479 

Email: Abakasova@kgmu.kz 

a_gulmira@inbox.ru 

▪ Partnership: 

▪ Karaganda State Medical University, 

Kazakhstan 

▪ St George's, University of London, 

United Kingdom 

▪ Karolinska Institute, Sweden 

▪ Masaryk University, Czech Republic 

▪ Aristotele University of Thessaloniki, 

Greece 

 

▪ Astana Medical University, Kazakhstan 

▪ Hanoi Medical University, Vietnam 

▪ Hue University of Medicine and 

Pharmacy, Vietnam 

▪ Zaporozhye State Medical University, 

Ukraine 

▪ Bukovinian State Medical University, 

Ukraine 

Project goals and objectives: 

Wider objective is to introduce innovative pedagogy methods that will provide training for 

students against medical error. 

Specific project objectives are: 

• Development of Virtual Patient methodology on virtual case histories to enable future 

physicians to avoid most common medical errors in the diagnostic and therapeutic process 

on a safe environment, before exposure to real patients.  

• Transfer knowledge and experience from the institutions which have already gone through 

a successful implementation of the VP methodology and developing Pediatric cases in each 

institution as exemplar studies. 

• Using the experience gained in the exemplar studies and creating similar educational 

resources for different clinical attachment areas. 

• Engaging existing medical education communities in supra-regional education networks 

for sharing and disseminating those multi-lingual educational resources aimed at avoiding 

or decreasing medical errors. 

mailto:Abakasova@kgmu.kz


Erasmus+ Capacity Building Projects in the Field of Higher Education with Ukrainian Partners 

Проекти програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів з України  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

  

Prepared by the National Erasmus+ office in Ukraine team© / 

Підготовлено командою проекту ЄС 

«Національний Еразмус+ офіс в Україні»©  

 

Activities: 

• Analyze PC curricula and identify modules for teaching against medical error to fit pediatric 

cases. 

• Identify and agree on subject area for new cases in each curriculum. 

• Repurpose and adapt pediatric cases in English to teach against medical error. 

• Review available resources to train staff,   purchase necessary equipment in each PCU. 

• Create assessment strategy of student performance based on defined learning outcomes. 

• Translate pediatric cases to local languages. 

• Repurpose and adapt pediatric cases on medical error to local healthcare culture. 

• Test pediatric cases with staff and students. 

• Modified pediatric cases in response to feedback from staff and students. 

• Creation of formative assessment instruments (MCQs/mini cases/VP cases) for student’s 

performance to pediatric cases. 

Expected results: 
✓ Curriculum modification to implement teaching against medical error. 

✓ Modification and implementation of pediatric cases to teach against medical error. 

✓ Development and implementation of new cases to teach against medical error. 

✓ Evaluation and Quality Control. 

✓ Dissemination. 

✓ Project management.  

Project coordinator in Ukraine: 

Zaporozhye State Medical University  http://www.zsmu.edu.ua/ 

tel.:+38 (061) 224-64-69; fax: +38(061) 233-60-07; e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua 

Responsible person:  Olga CHERKOVSKA 

PhD, Associate Professor of the Department, Surgery Faculty 

Contacts: tel.: +380667035917; e-mail: cherkovska2007@ukr.net 

Partners from Ukraine: 

Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University» 

http://www.bsmu.edu.ua/ 

tel.: +38 (0372) 55-37-54; fax: +38 (0372) 55-37-54 

e-mail: office@bsmu.edu.ua 

Responsible person: Ass. Prof., PhD Igor GERUSH, Vice-Rector 

Contacts: tel.: +38 0679918889; e-mail: gerush.igor@bsmu.edu.ua 

Project web-site:  http://tame-project.org  

 

  

mailto:cherkovska2007@ukr.net
mailto:gerush.igor@bsmu.edu.ua
http://tame-project.org/
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             AGAINST MEDICAL ERROR 
561583-EPP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту:   «TAME» (Навчання на медичних помилках) 

Багатонаціональний Спільний проект Пріоритет:  Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2018 

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 987 534 € 

Цільова група: студенти та аспіранти 

Отримувач гранту: 

Карагандинський державний  

медичний університет 

вул. Гоголя 40, Казахстан  

100000 Караганда 
Республіка Казахстан 

Координатор: Гульнара АБАКАСОВА 

Контакти:  

тел.: +7 7212 513479 

моб.: +7701 5309859 

e-адреса: Abakasova@kgmu.kz, 

a_gulmira@inbox.ru 

Партнерство: 

▪ Карагандинський державний 

медичний університет, Казахстан 

▪ Університет св. Георга в Лондоні, 

Великобританія 

▪ Каролінський Інститут, Швеція 

▪ Університет Масарика, Чехія 

▪ Університет ім. Аристотеля, Греція 

▪ Медичний університет Астана, 

Казахстан 

▪ Ханойський медичний університет, 

В’єтнам 

▪ Університет медицини та фармації Хюе, 

В’єтнам 

▪ Запорізький державний медичний 

університет, Україна 

▪ Буковинський державний медичний 

університет, Україна 

Мета та завдання проекту: 

Мета проекту полягає у впровадженні інноваційних педагогічних методів, які б 

дозволили навчати студентів на медичних помилках. 

Завдання проекту:  

• Розробити методику Віртуального Пацієнта (засновану на історіях віртуальних кейсів), 

щоб допомогти майбутнім лікарям в безпечних умовах (до того, як вони почнуть 

роботу з реальними пацієнтами) уникнути найбільш поширених помилок в процесі 

діагностики і лікування. 

• Передати знання і досвід установ, які успішно завершили процес впровадження 

методів навчання в педіатрії; розробити кейси в педіатрії як приклади занять. 

• Використовувати досвід, отриманий від занять-зразків, щоб створити подібні джерела 

в різних клініках кожної установи. 
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• Використовувати медичні освітні мережі для створення, обміну і дисемінації цих 

багатомовних, багатокультурних джерел, націлених на запобігання або зниження 

кількості медичних помилок.  

Напрями діяльності за проектом: 

• Аналіз навчальних програм університетів-партнерів та визначення тих модулів для 

навчання на медичних помилках, які б відповідали педіатричним кейсам. 

• Визначення та узгодження тем нових кейсів у кожній навчальній програмі. 

• Перепрофілювання та адаптація педіатричних кейсів на англійській мові для 

навчання на медичних помилках. 

• Навчання персоналу та закупівля обладнання для проведення занять в кожному 

університеті-партнері. 

• Розроблення стратегії оцінки успішності студентів на основі певних результатів 

навчання. 

• Переклад педіатричних кейсів на місцеву мову, їх перепрофілювання та адаптація до 

місцевої системи охорони здоров’я. 

• Проведення пробних занять по педіатричним кейсам з викладачами та студентами; 

• Внесення змін у кейси на базі відгуків викладачів та студентів. 

• Створення формуючих інструментів оцінки успішності студента щодо педіатричних 

кейсів. 

Очікувані результати:  

✓ Модернізація навчального плану з метою впровадження навчання на медичних 

помилках. 

✓ Модернізація і впровадження педіатричних кейсів з метою організації навчання на 

медичних помилках. 

✓ Розробка і впровадження нових кейсів для навчання на медичних помилках. 

✓ Оцінка і контроль якості. 

✓ Поширення інформації. 

✓ Управління проектом. 

Координатор проекту від України: 

Запорізький державний медичний університет;   http://www.zsmu.edu.ua/ 

тел.: (061) 224-64-69; факс: (061) 233-60-07; е-mail: zsmu@zsmu.zp.ua 

Відповідальна особа: Ольга Степанівна ЧЕРКОВСЬКА 

доцент кафедри факультетської хірургії, кандидат мед. наук 

Контакти: тел.: +380667035917, е-адреса: cherkovska2007@ukr.net 

Партнери з України:  

Буковинський державний медичний університет ; http://www.bsmu.edu.ua/  

тел.: +38 (0372) 55-37-54, факс:+38 (0372) 55-37-54 

e-адреса: office@bsmu.edu.ua 

Відповідальна особа: к.мед.н., доц. Ігор Васильович ГЕРУШ 

проректор з науково-педагогічної роботи  

Контакти: тел.: +38 0679918889;  e-адреса: gerush.igor@bsmu.edu.ua 

Сайт проекту:  http://tame-project.org 
 

mailto:gerush.igor@bsmu.edu.ua
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ESTABLISHING MODERN MASTER-LEVEL 

STUDIES IN INFORMATION SYSTEMS 

561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: «MASTIS» 

Multi-Country Cross Regional Joint Project Priority: Curriculum Development 

Project duration: 15 October 2015 – 14 October 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:  767 509,00 €   

Target group : students, PhD, Life Long Learning. 

Grant holder:  

Universite Lumiere Lyon 2 

France 

Coordinator and General Manager:  

Prof.  Jean-Hugues CHAUCHAT  

Contacts: tel.: +33 6 78 98 12 06; fax: + 33 4 72 71 98 44  

e-mail:  Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr 

Partnership: 

▪ Universite Lumiere Lyon 2,  France 

▪ Guido Carli Free International 

University for Social Studies, Italy 

▪ University of Münster,  Germany 

▪ Kaunas University of Technology, 

Lithuania 

▪ University of Maribor,  Slovenia 

▪ University of Agder,  Norway 

▪ Lulea University of Technology, Sweden 

▪ University of Liechtenstein,  

Liechtenstein 

▪ Italian Association for Informatics and 

Automatic Calculation, Italy  

▪ University of Donja Gorica , Montenegro 

▪ University «Mediterranean» Podgorica, 

Montenegro 

 

▪ Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics,  Ukraine 

▪ National Technical University of Ukraine 

«Kyiv Polytechnic Institute»,  Ukraine 

▪ Lviv Polytechnic National University,  

Ukraine 

▪ Vinnytsia National Technical University,  

Ukraine 

▪ Kherson State University,  Ukraine 

▪ National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», Ukraine 

▪ Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

Project goals and objectives: 

Wider objective is to improve Master Programme in Information Systems according to the 

needs of the modern society; to bring the universities closer to changes in global labour market 

and world education sphere; to enable them to stay responsive to employers’ needs; to give 
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students an idea of various job profiles in the Information Systems domain; to ensure 

employability throughout graduates’ professional and soft skills. 

 

Specific project objectives are: 

• improvement of Master Programme in Information Systems according to the 

requirements of business; 

•  modernization of the current Degree Profile and curricula in Information Systems. 

Degree Profile and Curricula revision will be implemented in accordance with the 

newest standards of Higher education and the compatibility with the National 

qualification framework;  

• development of innovative academic environment for Master program of Informational 

Systems as a platform for training/retraining, PhD, LifeLong Learning;  

• provision/modernization of labs infrastructure for Information Systems.  

 

Activities: 

• Analysis stakeholders requirements to Master Programme in Information Systems and 

revision of current Degree Profile and curricula in Information Systems. 

• Development new competence- and experience-oriented curricula including ECTS based 

on Tuning methodology Curriculum. 

• Creation innovative academic environment for Information Systems Programme as a 

platform for training/retraining, PhD, LLL for providing Master Programme in Information 

Systems Capacity Building. 

• Dissemination and exploitation project results. 

• Assurance the quality of project implementation and achievement of the planned results. 

 

Expected results: 

✓ Improved of Master Programme in Information Systems according to the needs of the 

global labour market. 

✓ Revised the current Degree Profile and curricula in Information Systems according to the 

Bologna recommendations for concerning the allocation of transferable credits, the 

learning outcomes and the compatibility with the National qualification framework. 

✓ Developed, implemented and accredited new competence- and experience-oriented 

curricula including ECTS based on Tuning methodology. 

✓ Created innovative academic environment for Information Systems Programme as a 

platform for training/retraining, PhD, LLL and modernized labs infrastructure for 

Information Systems. 

✓ Disseminated project results. 

✓ Developed reports on project results. 
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Project coordinator in Ukraine: 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics;  www.hneu.edu.ua 

tel.: +380577020304; +380577020202; fax: +380577020717  

Responsible person: Prof. Iryna ZOLOTARYOVA, Assistant of Rector on International Projects 

Contacts: tel.: +380677596158; +380997218145, e-mail: iryna.zolotaryova@hneu.net 

Partners from Ukraine: 

National Technical University of Ukraine «Kyiv 

Polytechnic Institute», www.kpi.ua 

tel.: +380444549199; tel.: +380442048557 

fax: +380442360992 

Responsible person: Tatiana KOVALIUK 

Associate Professor, Automated Data 

Processing Systems Department 

Contacts: tel.: +380442366913; +380502271172 

e-mail:  tetyana.kovalyuk@gmail.com 

Lviv Polytechnic National University  

www.lp.edu.ua 

tel.: +380322582111; fax: +380322744300 

e-mail: coffice@lp.edu.ua 

Responsible person:  

Prof.  Roman TKACHENKO, Head of Chair 

Contacts: 

tel.: +380322582779; +380676739306 

e-mail:  roman.tkachenko@gmail.com 

Vinnytsia National Technical University   

www.vntu.edu.ua 

tel.: +380432560848; fax: +380432465772 

Responsible person:  

Prof. Oleg BISIKALO, Dean 

Faculty of Computer Systems and Automation  

Contacts: tel: +380432438660, +380501932511 

e-mail:  obisikalo@vntu.edu.ua 

Kherson State University;  www.kspu.edu 

tel.: +380552226263; tel./fax: +380552326705 

Responsible person:  

Vitaliy KOBETS, Associate Professor 

Computer Science and Economics 

Cybernetics Department 

Contacts: tel: +380 552 226263 

e-mail:vkobets@kse.org.ua 

National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute»; www.kpi.kharkov.ua 

tel.: +380577001564; fax: +380577076601 

Responsible person: 

Prof.  Mykhailo GODLEVSKYI 

Head Department of Software engineering and 

Management of Information Technologies  

Contacts: tel/fax: +380577001564 

e-mail: god_asu@kpi.kharkov.ua 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

www.mon.gov.ua 

tel.: +380444813221; tel.: +380444813280 

fax: +380444814796 

Responsible person:  

Mrs. Anja NOVOSAD 

Head International Cooperation and 

European Integration Department 

Contacts: e-mail: anja.novosad@gmail.com  

Project web-site:  www. mastis.pro; https://www.facebook.com/MASTIS2015/ 

http://www.kpi.ua/
mailto:coffice%40lp.edu.ua
mailto:roman.tkachenko@gmail.com
http://www.kspu.edu/
http://www.kpi.kharkov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту:  «MASTIS» 

Багатонаціональний Спільний проект Пріоритет:  Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2018 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 767 509,00 € 

Цільова група: студенти, PhD, LLL 

Отримувач гранту:  

Університет Ліон2 ім. Люм’єра 

Франція 

Координатор:  Проф. Жан-Юг Шоша  

Контакти: тел.: +33 6 78 98 12 06; факс: +33 4 72 71 98 44 

е-адреса: Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr 

Партнерство: 

▪ Університет Ліон 2 ім. Люм’єра, Франція 

▪ Гвідо Карлі Міжнародний незалежний 

університет соціальних досліджень, Італія 

▪ Університет Мюнстера, Германія 

▪ Каунаський технологічний університет, 

Литва 

▪ Університет Марібор, Словенія 

▪ Університет Агдер, Норвегія 

▪ Технологічний університет Лулео, Швеція 

▪ Вища школа Ліхтенштейну 

▪ Італійська асоціація інформатики і 

автоматичного розрахунку 

▪ Університет Дон’я Гориця, Чорногорія 

▪ Університет «Середземноморський», 

Подгориця, Чорногорія 

▪ Харківський національний 

економічний університет імені 

Семена Кузнеця, Україна 

▪ Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут», Україна 

▪ Національний університет «Львівська 

політехніка», Україна 

▪ Вінницький національний технічний 

університет, Україна 

▪ Херсонський державний університет, 

Україна 

▪ Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний 

інститут», Україна 

▪ Міністерство освіти і науки України 

Мета та завдання проекту: 

• Мета проекту полягає у вдосконаленні магістерської програми в галузі 

інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні 

можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та 

освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам 
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уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для 

забезпечення можливості працевлаштування. 

Завдання проекту:  

• удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до 

вимог бізнесу; 

• модернізація діючого профілю компетентностей та навчальних програм в області 

інформаційних систем. Перегляд профілю компетентностей та навчальних програм 

буде здійснюватися у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти та  

національною рамкою кваліфікації; 

• створення інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської 

програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / 

перепідготовки фахівців, PhD, LLL; 

• забезпечення / модернізація навчально-лабораторної інфраструктури для підготовки 

магістрів в області інформаційних систем. 

Напрями діяльності за проектом: 

• Аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю 

компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем. 

• Розроблення нової компетентністно-орієнтованої навчальної програми на основі 

використання ECTS та Tuning методології. 

• Створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації 

магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для 

підготовки / перепідготовки фахівців, PhD, LLL. 

• Поширення і використання результатів проекту. 

• Забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів. 

Очікувані результати:  

✓ Удосконалено магістерську програму в області інформаційних систем відповідно до 

потреб світового ринку праці. 

✓ Доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області 

інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та   

Національної кваліфікаційної рамки. 

✓ Розроблено, впроваджено і акредитовано нову компетентнісно-орієнтовану  

навчальну програму на основі використання ECTS та Tuning методології. 

✓ Створено інноваційне академічне середовища для забезпечення реалізації 

магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для 

підготовки / перепідготовки фахівців, PhD, LLL. 

✓ Результати проекту поширені. 

✓ Складено та подано звіти за результатами проекту. 
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Координатор проекту від України: 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

www.hneu.edu.ua тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717 

Відповідальна особа: професор Ірина ЗОЛОТАРЬОВА,  

Радник ректора щодо міжнародних проектів 

Контакти: тел.: +380677596158; +380997218145; e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net 

Партнери з України:  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», 

www.kpi.ua 

тел.: +380444549199; тел.: +380442048557 

Відповідальна особа:  

Тетяна KOВАЛЮК, доцент кафедри 

автоматизованих систем обробки інформації 

та управління 

Контакти: 

тел.: +380442366913, +380502271172 

e-адреса: tetyana.kovalyuk@gmail.com 

Національний університет «Львівська 

політехніка», www.lp.edu.ua 

тел.: +380322582111; факс: +380322744300 

е-адреса: coffice@lp.edu.ua 

Відповідальна особа: 

проф. Роман ТКАЧЕНКО, завідувач 

кафедри інформційних технологій 

видавничої справи, д.т.н. 

Контакти: 

тел.: +380322582779; +380676739306 

e-адреса:  roman.tkachenko@gmail.com 

Вінницький національний технічний 

університет;   www.vntu.edu.ua 

тел.: +380432560848; факс: +380432465772 

Відповідальна особа:Проф. Олег БІСІКАЛО 

декан факультету комп'ютерних систем та 

автоматизації 

Контакти: тел.: +380432438660+;380501932511 

e-адреса: obisikalo@vntu.edu.ua 

Херсонський державний університет 

www.kspu.edu 

тел.: +380552226263; tel./fax: +380552326705 

Відповідальна особа: 

 Віталій КОБЕЦЬ,  доцент кафедри 

інформатики та економічної кібернетики  

Контакти:тел.: +380 552 226263 

e-адреса: vkobets@kse.org.ua 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

www.kpi.kharkov.ua; тел.: +380577001564;  

Відповідальна особа: 

Проф. Михайло ГОДЛЕВСЬКИЙ, завідувач 

кафедри програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління 

Контакти: тел. / факс: +380577001564 

e-адреса: god_asu@kpi.kharkov.ua 

Міністерство освіти і науки України 

www.mon.gov.ua 

тел.: +380444813221; тел.: +380444813280 

Відповідальна особа: 

Ганна НОВОСАД 

начальник управління міжнародного 

співробітництва та європейської 

інтеграції 

Контакти: a_novosad@mon.gov.ua 

Сайт проекту:    www. mastis.pro; https://www.facebook.com/MASTIS2015/ 

 

http://www.hneu.edu.ua/
mailto:roman.tkachenko@gmail.com
http://www.kpi.kharkov.ua/
mailto:a_novosad@mon.gov.ua
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ADVOCACY ESTABLISHMENT  

FOR STUDENTS THROUGH  

OMBUDSMAN POSITION 

561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym:  Students  Ombudsman 

Multi-Country Joint Project          Project Priority – Modernisation of HEIs governance 

Project duration: 15/10/2015 – 14/10/2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant amount: 578901,00 € 

Target groups: students, teachers 

Grant holder:  

Akaki Tsereteli State University 

Georgia 

Coordinatorand General Manager: 

George Gavtadze, ATSU Rector 

Contacts:  

tel.: (+995 431) 24 00 36; (+995 431) 24 38 33 

e-mail: atsu@atsu.edu.ge 

Partnership: 

▪ Jyvaskylan Yliopisto, Finland 

▪ Middlesex University Higher Education 

Corporation, United Kingdom 

▪ Universidade Do Minho, Portugal 

▪ Universita Degli Studi Dell’Aquila, Italia 

▪ Uniwersytet Warszawski, Poland  

▪ Bundesministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft, Österreich 

▪ Akaki Tsereteli State University Georgia 

▪  Caucasus University,  Georgia 

▪ Georgian American  University,  Georgia 

 

▪ Ganja State University, Azerbaijan  

▪ Khazar University, Azerbaijan 

▪ Nakhchivan State  University,  

Azerbaijan 

▪ Nakhchivan University,  Azerbaijan 

▪ Qafqaz Universiteti,  Azerbaijan 

▪ Ministry of Education of the Azerbaijan 

Republic, Azerbaijan 

▪ Higher Educational institution of 

Ukoopspilka Poltava  University of 

Economics and Trade, Ukraine 

▪ Kyiv National Economic University 

Project goals and objectives: 

The project goal is to create the Institute of Ombudsman for Human Students and 

conditions for the development and functioning of this institution in the field of the rights 

of students. 

Specific project objectives are: 

• studying the positive experience with the EU partners in protecting and defending 

the interests of students; 

• preparation and publication of educational materials to protect the rights and defend 

the interests of students; 

• creation of Student's Office for the Protection of Rights and advocacy in every 

university in Ukraine. 

mailto:atsu@atsu.edu.ge
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Activities: 

• analysis of the experience of organizations that deal with complaints and upholding 

the rights of students; 

• training of teachers and administrative staff in European universities on the 

functioning of an Ombudsman; 

• develop methodological support of teaching courses and e-learning materials; 

• create a partner network and the launch of a web portal on the work of an 

Ombudsman; 

• pilot training students and teachers at the partner universities; 

• develop a project plan and conduct internal and external quality evaluation of the 

project; 

• Development and implementation of development strategies and disseminate the 

project not only within the state higher education institution «Kyiv National 

Economic University» and other universities of Ukraine, at the state level. 

Expected results: 

✓ The experience of organizations that deal with complaints and upholding the rights 

of students. 

✓ Done of teachers and administrative staff in European universities on the institute of 

ombudsman. 

✓ Methodical providing training courses and e-learning materials. 

✓ A partner network and the launch of a web portal on the work of an Ombudsman. 

✓ A pilot study of students and teachers at the partner universities. 

✓ Developed a project plan and assessed the quality of the project. 

✓ Developed and implemented a strategy of sustainable development and distribution 

project. 

Partners from Ukraine: 

Higher Education Institution of Ukoopspilka Poltava 

University of Economics and Trade  

www.puet.edu.ua/ 

Responsible person: 

Tetyana Obolenska, prof., Vice Rector  

Contacts: tel: +38 044 4580073 

e-mail: obolenska1@gmail.com 

Vadym Hetman Kyiv National 

Economic University; 

http://puet.edu.ua/ 

Responsible person: 

Olena Chernyavska, prof., Vice-

Rector 

Contacts: tel.: +380532 560874 

e-mail: isec.puet@gmail.com 

Project web-site: http://aesop.khazar.org/ ; http://aesop.khazar.org/# 

 

  

http://www.puet.edu.ua/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aisec.puet@gmail.com
http://aesop.khazar.org/
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СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА 

ПО ПРАВАМ СТУДЕНТІВ 

561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту:   Students Ombudsman 

Регіональний спільний проект  

                          Пріоритет – Удосконалення управління вищими навчальними закладами 

Тривалість проекту: 15/10/2015 – 14/10/2018 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE):   578901,00 € 

Цільова група: студенти, викладачі 

Отримувач гранту:  

Державний університет Акакия Церетели 

Грузія 

Координатор: Георг Гавтадзе 

Контакти:  

тел.: +995 431 24 00 36; +995 431 24 38 33 

е-адреса: atsu@atsu.edu.ge 

Партнерство: 

▪ Університет Йювяскюля, Фінляндія 

▪ Мідлсекский університет, 

Великобританія  

▪ Університет Мін’ю, Португалія 

▪ Університет Аквіли, Італія 

▪ Варшавський університет, Польща 

▪ Міністерство науки, досліджень і 

економіки, Австрія 

▪ Кавказький університет, Грузія 

▪ Грузино-американський університет, 

Грузія  

▪ Університет «Хазар», Азербайджан 

▪ Гянджинський державний університет, 

Азербайджан 

▪ Міністерство освіти Азербайджану, 

Азербайджан 

▪ Нахічеванський державний університет, 

Азербайджан 

▪ Нахічеванський приватний університет, 

Азербайджан 

▪ Кавказький університет, Азербайджан 

▪ Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана, 

Україна 

▪ Полтавський університет економіки і 

торгівлі, Україна 

Мета та завдання проекту: 

Мета проекту полягає в створенні інституту Омбудсмену по правам студентів та умов для 

розвитку та функціонуванні даного інституту у сфері забезпечення прав студентів 

Завдання проекту:  

• вивчення позитивного досвіду партнерів з ЄС у сфері захисту та відстоювання інтересів 

студентів; 

• підготовка та публікація навчальних матеріалів щодо захисту прав та відстоювання 
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інтересів студентів; 

• створення Студентського офісу з захисту прав та відстоювання інтересів у кожному 

університеті України. 

Напрями діяльності за проектом: 

• аналіз досвіду організацій, що займаються розглядом скарг та відстоюванням прав 

студентів; 

• навчання викладачів та адміністративного персоналу в європейських університетах 

щодо функціонування інституту Омбудсмену; 

• розроблення методичного забезпечення викладання курсів та електронних навчальних 

матеріалів; 

• створення партнерської мережі та запуск веб-порталу по роботі інституту Омбудсмену; 

• пілотне навчання студентів та викладачів на базі партнерських університетів; 

• розроблення плану якості проекту і проведення внутрішнього та зовнішнього 

оцінювання якості проекту; 

• розробка та реалізація стратегії розвитку та розповсюдження проекту не лише в межах 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», а й інших вишах України, на рівні держави. 

Очікувані результати:  

✓ Проаналізовано досвід організацій, що займаються розглядом скарг та відстоюванням прав 

студентів. 

✓ Здійснено навчання викладачів та адміністративного персоналу в європейських університетах 

щодо функціонування інституту Омбудсмену. 

✓ Розроблено методичного забезпечення викладання курсів та електронних навчальних 

матеріалів. 

✓ Створено партнерської мережі та запуск веб-порталу по роботі інституту Омбудсмену. 

✓ Здійснено пілотне навчання студентів та викладачів на базі партнерських університетів. 

✓ Розроблено план якості проекту та проведено оцінку якості проекту. 

✓ Розроблено та реалізовано стратегію сталого розвитку та розповсюдження проекту. 

Партнери з України: 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», http://kneu.edu.ua 

Відповідальна особа:  

Тетяна ОБОЛЕНСЬКА 

професор, д.е.н.,  проректор з науково-

педагогічної роботи 

Контакти: тел.: +38 044 4580073   

e-адреса: obolenska1@gmail.com 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі»; http://puet.edu.ua/ 

тел./факс: +380532 560874; +380532 509795 

Відповідальна особа: Олена ЧЕРНЯВСЬКА 

професор, д.е.н., проректор з науково-

педагогічної роботи 

Контакти: тел.: +380532 560874 

e-адреса:  isec.puet@gmail.com 

Сайт проекту: http://aesop.khazar.org/ ; http://aesop.khazar.org/# 

 

http://kneu.edu.ua/
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Bridging Innovations, Health and 

Societies: Educational Capacity Building in 

the Eastern European Neighbouring Areas 

561726-EPP-1-2015-1-NL-EPPKA2-CHBE-JP 

Project  Acronym: BIHSENA 

Multinational Joint Project Priority – Curricula Development 

Project duration:  October, 2015 – September, 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Tempus grant  amount: € 865 000 € 

Target group:  

universities, university staff, students, academics, professionals, general 

public Grant holder:  

Maastricht University 

the Netherlands 

Project leader: Prof.Dr. Klasien HORSTMAN  

Contacts:  tel.: + 31-43-3881144 

e-mail: k.horstman@maastrichtuniversity.nl  

Partnership: 

▪ Maastricht university, the Netherlands 

▪ Plovdiv University, Bulgaria 

▪ Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 

Poland 

▪ Тomsk State University, Russia 

▪ Siberian State Medical University, Russia 

 

▪ National University of Kyiv-

Mohyla Academy, Ukraine 

 

▪ Vinnitsa Nationa Pyrogov 

Memorial University, Ukraine 

Project goals and objectives: 

The project is designed to respond to a profound lack of education opportunities in the 

interdisciplinary area of health, innovations and society in the two countries of Russia and 

Ukraine, and to bridge a gap between (bio)medical and social scientists, academics and 

practitioners in the two countries as well as between local and international communities. 

Activities: 

o Preparation: 

• Organization and implementation of training. 

• Organization of a content-focused workshops. 

o Development and implementation of curricula in Ukraine. 

o Development and implementation of curricula in Russia. 

o Development and implementation of online courses. 

o Bridging disciplines, professions and locations through round tables and a 

mailing list. 

o Continuous evaluation of the project progress, processes and results to 

ensure their quality. 

o Dissemination and Exploitation: 

• Preparation and update of the project website. 

• Organization of sharing seminars. 

• Preparation and design of teaching and learning materials, and publications. 

8. Management 
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o Development and regular updates of work plan. 

o Establishment of the website intranet. 

o Organization of all-partner meetings. 

o Preparation of interim and final reports. 

Expected results: 

✓ Knowledge of student-centred approaches and ICT technologies in education; 

Knowledge of recent insights in the project subject field; improved English skills. 

✓  Developed and updated curricula in the Ukrainian partner universities. 

✓  Developed curricula in the Russian partner universities. 

✓  Developed joint online courses. 

✓ New connections between academics and practitioners in the field of health, 

innovations and society; Interdisciplinary international network with a mailing list. 

✓  Evaluations and feedback on the project progress, processes and results to ensure 

their quality. 

✓ Effective dissemination and exploitation of the project results. 

✓ VIII. Effective management, communication and leadership of the project. 

Project coordinator in Ukraine: Partner in Ukraine 

National University of Kyiv-Mohyla Academy 

http://www.ukma.edu.ua 

Responsible person: 

Tetiana STEPURKO, Head of Master Program 

Healthcare Management 

School of Public Health NaUKMA 

Contacts: tel: +38044425 77 69  

e-mail: chernysh@ukma.kiev.ua 

Vinnytsa Nationa Pyrogov 

Memorial University;  

www.vnmu.edu.ua  

Responsible person: 

Natalia MALACHKOVA 

Head of Ophthalmology 

Department  

Contacts:  

tel: 380432509492; +380432351192 

е-mail:natali.malachkova@mail.ru 

Project web-page:  https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl/ 

 

  

http://www.ukma.edu.ua/
mailto:chernysh@ukma.kiev.ua
http://www.vnmu.edu.ua/
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ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙ, ЗДОРОВ'Я І 

СУСПІЛЬСТВ: ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК 

ПОТЕНЦІАЛУ В СУСІДНІХ РЕГІОНАХ 

СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

561726-EPP-1-2015-1-NL-EPPKA2-CHBE-JP 
 

Коротка назва проекту: BIHSENA (Bridging Innovations, Health and Societies: 

Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas) 

Багатонаціональний спільний проект Пріоритет – Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: жовтень 2015 – вересень 2018 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту:   865 000,00 € 

Цільова група:  

університети, викладачі університетів, студенти, науковці, професіонали, населення  

Отримувач гранту: 

Маастрихтський університет 

Нідерланди 

Контактна особа: 

проф.др. Клайсін ХОРСТМАН 

Контакти:  

тел.: +31433881144  

е-адреса: k.horstman@maastrichtuniversity.nl 

Консорціум: 

▪ Маастрихтський університет, Нідерланди 

▪ Університет м.Пловдив, Болгарія 

▪ Краківський університет Анджея Фрича-

Моджевського, Польща 

▪ Томський державний університет, 

Російська Федерація 

▪ Сибірський державний медичний 

університет, Російська Федерація 

 

▪ Національний університет «Києво-

Могилянська Академія» , Україна 

 

▪ Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова, Україна  

Мета та завдання проекту: 

 

• Проект та його заходи розроблені з урахуванням цілковитої відсутності 

міждисциплінарних освітніх можливостей – на перетині наук про здоров'я, 

інновацій та суспільство.  

• Метою проекту є подолання розриву між (біо)медичними та соціально-

економічними науковими спільнотами, науковцями і практиками, а також між 

місцевими та міжнародними спільнотами. 
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Напрями діяльності за проектом: 

• Підготовка викладачів та їхнє навчання студент-орієнтованим підходам в навчанні. 

• Розроблення та запровадження курсів з Управління в охороні здоров’я та Систем 

охорони здоров’я, а також міждисциплінарних курсів «Суспільство та здоров’я» та  

«Міждисциплінарна епідеміологія» (5 курсів).  

• Розроблення та запровадження двох онлайн курсів – Інновації, здоров’я та суспільство 

й Управління в охороні здоров’я. 

• Реалізація заходів, спрямованих на встановлення містків між спільнотами медиків, 

економістів, соціальних наук. 

• Поширення інформації про проект, про здобутки, а також про добрі практики, які 

були реалізовані в межах проекту. 

Очікувані результати: 

✓ Знання особистісно-орієнтованих підходів і технологій з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; знання сучасних тенденцій в 

предметній галузі; вдосконалення знань англійської мови. 

✓ Розробка і оновлення навчальних програм в університетах країн-партнерів 

програми. 

✓ Розробка спільних онлайн-курсів. 

✓ Встановлено зв'язки між вченими і практиками в області здоров'я, інновацій та 

суспільства; міждисциплінарна міжнародна мережа зі списком розсилки. 

✓ Моніторинг і оцінювання прогресу проекту, процесів і результатів для забезпечення 

їх якості. 

✓ Ефективне поширення і використання результатів проекту. 

✓ Ефективне управління, комунікація і керівництво проекту. 

Координатор проекту від України: Партнер з України: 

Національний університет «Києво-

Могилянська Академія» (НаУКМА) 

м. Київ http://www.ukma.edu.ua 

Відповідальна особа: Тетяна СТЕПУРКО 

керівник магістерської програми 

«Менеджмент в охороні здоров’я»  

Школа охорони здоровя НаУКМА 

Контакти: тел.: +38044 425 7769 

е-адреса: chernysh@ukma.kiev.ua 

Вінницький національний медичний 

університет ім.М.І. Пирогова  м.Вінниця 

www.vnmu.edu.ua  

Відповідальна особа:  

Наталія МАЛАЧКОВА 

в.о. завідуючого кафедрою очних хвороб 

Контакти:  

тел.: +380432509492; +380432351192 

е-адреса: natali.malachkova@mail.ru 

Сайт проекту:  https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl/ 

 

  

http://www.ukma.edu.ua/
mailto:chernysh@ukma.kiev.ua
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GAMEHUB: UNIVERSITY-ENTERPRISES 

COOPERATION IN GAME INDUSTRY IN UKRAINE 

561728-EPP-1-2015-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: GameHub 

National Joint Projects Priority:  Higher Education and Society 

Project duration:                 15 October 2015 – 14 October 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant amount:  811193.33 €   

Target group: university teachers and faculty staff; students; ATO veterans; unemployed 

people, temporal UA refugees, enterprises (ICT, creative/game development sector). 

Grant holder: 

Universidad De La Iglesia De Deusto, Spain 

General Manager: Dr. Guenaga Gomez Mari Luz 

Contacts: tel: +34 944 13 90 00 ext. 2808 

e-mail: mlguenaga@deusto.es 

Coordinator: 

Ms. Olga DZIABENKO 

Contacts: 

tel. +34 944 139 000 ext. 2047 

e-mail: olga.dziabenko@deusto.es 

Partnership: 

▪ University of Deusto, Spain 

▪ AkademiaGorniczo-Hutniczaim. 

Stanislawa Staszica w Krakowie, Poland 

▪ University of Applied Sciences «FH 

JOANNEUM» Gesellschaft M.B.H., Austria 

▪ Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs 

und Begutachtungs GmbH, Austria 

▪ FundaciónVirtualware Labs, Spain 

▪ Foundation of Deusto, Spain  

▪ National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», Ukraine 

▪ State Institution of Higher Education 

Donetsk National Technical University, 

Ukraine 

▪ Vasyl Stefanyk Precarpathian National 

University, Ukraine 

▪ Kherson National Technical University, 

Ukraine 

▪ Kyiv National University of Construction 

and Architecture, Ukraine 

▪ Odessa National Polytechnic University, 

Ukraine 

▪ Ukrainian Association of Information 

Technology Professionals, Ukraine 

Project goals and objectives: 

The wider objective of the GameHub project is to ensure employability and self-sustainability 

of HEI graduates, unemployed engineers as well as veterans of Anti-Terror Operation (ATO) 

in Ukraine by equipping them with knowledge and skills demanded by digital game industry 

(GI) - a highly networked global impact economy. GI strongly based on online work approach 

mailto:mlguenaga@deusto.es
mailto:olga.dziabenko@deusto.es
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allows one to develop a highly technological field and, therefore, gross domestic product 

without large investments.  

Specific project objectives are: 

• Established monitoring instrument of competence profiles and training necessary for 

employment in ICT market in Ukraine (UA) including international networking and 

business opportunities. 

• GameHub built in each UA HEI contributing knowledge and competences for digital game 

production and entrepreneurship by developing learning materials, coaching, and 

consulting of HEI faculties and training service centers. 

• Mutually beneficial and viable cooperation between academia, employment and veterans 

associations, and GI strengthening the emerging Ukrainian ICT creative business sector. 

Activities: 

• Analysis in the field of ICT, including digital game sector for service and learning. 

• Building of universities’ GameHubs. 

• Training of HEI teachers and trainers of unemployment centres. 

• Pilot use of the GameHub resources. 

• Quality control and monitoring of project activities. 

• Dissemination of project outputs and outcomes for future sustainability of project 

developments. 

• Management and coordination of project activities performed by the project consortium 

members. 

Expected results: 

✓ Conducted job and task analysis, and determined competence scheme - instrument of 

monitoring – for successful employees and enterprises in the ICT and GI. 

✓ Built concept, structure and facilities of GameHub fused with game lab. 

✓ Approx.180 university teachers overall from UA HEIs, 500 students and 150 unemployed 

including the ATO veterans trained. 

✓ 18 bilingual learning modules developed by GameHub and integrated into the UA HEI 

curricula. 

✓ Established academia, enterprises and unemployment centers links at UA HEI -GameHub 

Scaffold. 

✓ International project conference and job fairs on Game Design organized by consortium 

in UA. 

Project coordinator in Ukraine:   

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»; www.kpi.kharkov.ua 

tel.: +380577076336; fax: +380577076601 

Responsible person: 

Ms.Iryna PORUNKOVA, Head of Fundraising Group, International Relations Department 

Contacts: tel: +380577076336, fax: +380577076601, e-mail: consortium@kpi.kharkov.ua 

 

http://www.kpi.kharkov.ua/
mailto:consortium@kpi.kharkov.ua
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Partners from Ukraine: 

Donetsk National Technical University  

www.donntu.edu.ua 

tel.: +380623920309; fax: +380623920309 

Responsible person: 

Prof. Dr. Yevgen BASHKOV, Vice-rector 

Contacts: 

tel: +38 050 530 28 00 

e-mail: eabashkov@i.ua 

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University  

www.pu.if.ua 

tel.: +38 034 275 23 51; tel.:  +38 097 380 39 59 

fax: +38 034 223 15 74 

Responsible person:  

Lyubov ZINYUK, Senior project specialist 

Contacts: tel: +38 050 69 69 823 

e-mail: lyubov.zink@gmail.com 

Kherson National Technical University 

www.kntu.net.ua 

tel.: +380552326910; tel.: +380552326998 

fax: +380552326910 

Responsible person: 

Dr. Tatiana MALOMUZH, Head of 

Deaprtment of International Relations 

Contacts:   tel/fax: +380552326974 

e-mail: foreign@kntu.net.ua 

Kyiv National University of Construction and 

Architecture ;  www.knuba.edu.ua 

tel.: +380442484901; tel.: +380442483091 

fax: +380442484901 

Responsible person: 

Prof.Dr. Petro KULIKOV, Rector 

Contacts: 

tel.: +380442484905 

e-mail: knuba@knuba.edu.ua 

Odessa National Polytechnic University 

www.opu.ua 

tel.: +380487058301; tel.: +380487058302 

fax: +380487058301 

Responsible person: 

Prof.Dr. Sergey NESTERENKO, Vice-rector 

Contacts: tel: +380487058322 

e-mail: sa_nesterenko@ukr.net 

Ukrainian Association of Information Technology 

Professionals; www.uaitp.org 

tel.: +380675781666 

Responsible person:  

Dr. Sergiy BRONIN, Vice-President 

Contacts: 

tel: +380675781666 

e-mail: Sergiy.Bronin@uaitp.org 

Project web-site:    http://gamehub-cbhe.eu 

                                   www.facebook.com/groups/477292889122044 

http://www.kpi.ua/
mailto:eabashkov@i.ua
mailto:lyubov.zink@gmail.com
http://www.kpi.ua/
mailto:foreign@kntu.net.ua
mailto:knuba@knuba.edu.ua
http://www.kpi.ua/
mailto:sa_nesterenko@ukr.net
http://www.kpi.ua/
mailto:Sergiy.Bronin@uaitp.org
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«GAMEHUB: СПІВРОБІТНИЦТВО  

МІЖ УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ  

В СФЕРІ ГРАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ» 

561728-EPP-1-2015-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту:   «GameHub» 

Національний Спільний проект Пріоритет: Вища освіта та суспільство 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 –  14 жовтня 2018 

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 811193,33 Євро 

Цільова група: представники професорсько-викладацького складу університетів; 

студенти університетів; ветерани АТО; непрацевлаштовані люди; тимчасові українські 

переселенці; підприємства (ІКТ, сектор творчого/грального розвитку). 

Отримувач гранту:  Університет Деусто, Іспанія  

Головний менеджер: Д-р Гуенага Гомез Мари Луз 

Контакти: тел.: + 34 944 13 90 00 (2808) 

е-адреса: mlguenaga@deusto.es 

Координатор: Ольга Дзябенко 

Контакти: 

тел. +34 944 139 000 (2047) 

е-адреса: olga.dziabenko@deusto.es 

  Партнерство: 

▪ Університет Деусто, Іспанія 

▪ Горно-металлургическая академия им. 

Станислава Сташица в Кракове 

▪ Університет прикладних наук «FH 

JOANNEUM» Gesellschaft M.B.H., 

Австрія 

▪ Служба підготовки, оцінки та 

сертифікації «Quality Austria GmbH», 

Австрія 

▪ Компанія «Virtualware Labs», Іспанія 

▪ Фундація Деусто, Іспанія  

▪ Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Україна 

▪ Донецький національний технічний 

університет , Україна 

▪ Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника , 

Україна 

▪ Херсонський національний технічний 

університет, Україна 

▪ Київський національний університет 

будівництва та архітектури, Україна 

▪ Одеський національний політехнічний 

університет, Україна 

▪ Українська Асоціація професіоналів у 

сфері інформаційних технологій, 

Україна 

Мета та завдання проекту:  

Загальна мета проекту GameHub – забезпечити можливість працевлаштування та 

самоствердження випускників ВНЗ, непрацевлаштованих інженерів, а також ветеранів 

Антитерористичної операції (АТО) в Україні через забезпечення їх знаннями та 

mailto:mlguenaga@deusto.es
mailto:olga.dziabenko@deusto.es
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навичками, які вимагає цифрова гральна індустрія (ГІ) – яка має широкий мережевий 

вплив на світову галузь економіки. Гральна індустрія, що базується на віртуальному 

робочому підході, дозволяє розвивати високотехнологічну сферу і, таким чином, 

валовий внутрішній продукт без великих інвестицій. 

Завдання проекту:  

• Встановити моніторінговий інструмент компетентностних профілей та тренінгу, 

необхідний для працевлаштування на українському ринку інформаційних 

компьютерних технологій, враховуючи можливості міжнародних мереж та бізнесу. 

• Створити інфрастурктуру GameHub в кожному українському ВНЗ, що сприятиме 

розвитку знань та компетенцій в сфері підприємництва й виробництва цифрових ігр 

через розробку навчальних матеріалів, підготовку та консультування співробітників 

ВНЗ та тренінгових центрів. 

• Взаємовигідне та перспективне співробітництво між академічним світом, службами, 

що працевлаштовують, ветеранською асоціацією та гральною індустрією, що 

сприятиме зміцненню українського бізнес-сектору інформаційних компьютерних 

технологій, який знаходиться на стадії свого становлення. 

Напрями діяльності за проектом: 

• Аналіз в сфері ІКТ, включаючи цифровий гральний сектор для обслуговування та 

навчання. 

• Створення структури GameHub в університетах. 

• Підготовка викладачів ВНЗ та слухачів з центрів працевлаштування. 

• Пілотне використання ресурсів GameHub. 

• Контроль та моніторинг якості проектної діяльності. 

• Розповсюдження проектних результатів заради майбутньої стійкості напрацювань 

проекту. 

• Менеджмент та координація проектної діяльності членів проектного консорціуму. 

Очікувані результати:  

✓ Проведений аналіз робіт та задач та визначена схема компетенцій – інструмент 

моніторингу – для успішних робітників та підприємств в сфері ІКТ та ГІ. 

✓ Побудована концепція, структура та можливості GameHub у поєднанні з ігровою 

лабораторією. 

✓ Тренінг прибл. 180 викладачів українських університетів, 500 студентів та 150 

непрацевлаштованих, включаючи ветеранів АТО. 

✓ 18 двомовних навчальних модулів, розроблених в рамках GameHub, та 

включених до навчальних планів українських ВНЗ. 

✓ Встановлені зв’язки в українських ВНЗ між академічним світом, підприємствами 

та службами працевлаштування – поміст GameHub. 

✓ Міжнародна проектна конференція та ярмарки праці з ігрового дизайну, 

організовані проектним консорціумом в Україні. 
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Координатор проекту від України: 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

www.kpi.kharkov.ua; тел..: +380577076336, fax: +380577076601 

Відповідальна особа:  

Ірина Порункова, Голова Групи фандрайзингу Відділу міжнародних зв’язків 

Контакти: тел.: +380577076336; факс: +380577076601;e-mail: consortium@kpi.kharkov.ua 

Партнери з України:  

Донецький національний технічний 

університет;   www.donntu.edu.ua 

тел.: +380623920309;  

факс: +380623920309 

Відповідальна особа: 

проф. д-р Євген БАШКОВ, Проректор 

Контакти: тел.:  +0505302800 

e-mail: eabashkov@i.ua 

Прикарпатський національний університет 

ім.Василя Стефаника ;    www.pu.if.ua 

тел.: +380342752351; тел.: +380973803959 

факс: +380342231574 

Відповідальна особа: 

Любов ЗІНЮК, старший проектний спеціаліст 

Контакти: тел.: +38050969823 

e-mail: lyubov.zink@gmail.com 

Херсонський національний технічний 

університет ;   www.kntu.net.ua 

тел.: +380552326910; тел.: +380552326998 

факс:  +380552326910 

Відповідальна особа: 

д-р Татьяна МАЛОМУЖ,  

голова відділу міжнародних зв’язків 

Контакти:  тел.:/ факс:: +380552326974 

e-mail: foreign@kntu.net.ua 

Київський національний університет 

будівництва та архітектури  

www.knuba.edu.ua 

тел.: +380442484901; тел.: +380442483091 

факс: +380442484901 

Відповідальна особа: 

проф. д-р Петро КУЛІКОВ, Ректор 

Контакти: тел.: +380442484905 

e-mail: knuba@knuba.edu.ua 

Одеський національний політехнічний 

університет; www.opu.ua 

тел.: +380487058301; факс: +380487058301 

Відповідальна особа: 

проф. д-р Сергій НЕСТЕРЕНКО 

проректор 

Контакти: тел.: +380487058322 

e-mail: sa_nesterenko@ukr.net 

Українська Асоціація професіоналів у сфері 

інформаційних технологій, www.uаitp.org 

тел.: +380675781666 

Відповідальна особа: 

п-р Сергій БРОНІН, віце-президент 

Контакти: 

тел.: +380675781666 

e-mail: Sergiy.Bronin@uaitp.org 

Сайт проекту: http://gamehub-cbhe.eu  

                             www.facebook.com/groups/477292889122044 

 

http://www.kpi.kharkov.ua/
mailto:consortium@kpi.kharkov.ua
http://www.kpi.ua/
mailto:eabashkov@i.ua
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mailto:foreign@kntu.net.ua
mailto:knuba@knuba.edu.ua
http://www.kpi.ua/
mailto:sa_nesterenko@ukr.net
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HARMONIZING WATER RELATED 

GRADUATE EDUCATION 

561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: WaterH 

Multi-Country Cross-Regional  Join Project                 Priority – Curricula Development 

Project duration: October 2015 – September 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant amount: 1 330 752,11 € 

Target groups: students, teaching staff, trainees, technical staff 

Grant holder: 

Norwegian University of Life Sciences 

Norway 

Coordinator and General Manager:  

Prof Harsha Ratnaweera 

Contacts: +47 6723 1587, harsha@nmbu.no 

▪ Norwegian University of Life Sciences, 

Norway 

▪ University of Warmia and Mazury in 

Olsztyn, Poland 

▪ Ostwestfalen-Lippe University of Applied 

Sciences, Germany 

▪ Qingdao Technological University, China 

▪ Shandong Jianzhu University, China 

▪ University of Jaffna, Sri Lanka 

▪ University of Peradeniya, Sri Lanka 

▪ National Technical University of Ukraine 

«Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine 

▪ Ukrainian State University of Chemical 

Technology, Ukraine 

▪ Cherkasy State Technological University, 

Ukraine 

Project goals and objectives: 

The main goal of the project is to develop improved learning and teaching tools, 

methodologies and pedagogical approaches using best practices. As a result, there will be 

developed skills in multiple use of resources and long-term planning for multiple benefits in 

such a way that project partners will have harmonized teaching and pedagogical approaches 

in water related gradual education. 

Specific project objectives are: 

• Develop learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches on 6 

courses related to water 

• Upgrade laboratories together with lab courses and teaching tools, so that graduates are 

more attractive and suitable to their future employers. 

• Develop e-learning modules using the resources from newly developed courses. 

 

mailto:harsha@nmbu.no
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• Train staff to think more from a user perspective, creating better opportunities for 

graduates and opportunities for contract research 

• Train staff to think multi-purpose utilization of resources and opportunities to enhance 

enterprise collaborations 

• Strengthen entrepreneurship skills both for students and staff as a tool for securing 

financial sustainability 

• Secure quality assurance of educational programs facilitating credit transfers 

Activities & Expected results: 

▪ Student and teacher fellowships 

• The Project contains over 110 student mobility fellowships and 22 team-working 

opportunities for staff, which will motivate, educate and form both students and teachers. 

• During short (3 weeks) mobility actions, students will evaluate the tools, resources and 

concepts produced during the implementation of the project. 

▪ Workshops and meetings 

• Building a solid partnership network is key to the sustainability of the project, thus it has 

been scheduled to have eleven physical workshops, one in each universities. The 

workshops will bring the team together and cover discussion of results and activity 

planning on reviewing and building curricula, development of tools, methodologies and 

pedagogical approaches. 

• Targeted Partner Country universities will also organize open workshops, where invite 

other universities in their countries and educational authorities to participate in open 

dissemination activities. 

▪ Cooperation with enterprises and student placement 

• Another action will be to establish good relationships with enterprises so they are 

confident about the quality and timeliness of the delivery of the results that may create 

contract research. Many European universities start and strengthen their relationships 

with enterprises through student placements, which have also become the main contract 

research clients. The universities must then have necessary analytical facilities and 

capabilities to run the facilities with the expected qualities. 

▪ E-learning 

• Current activity will increase efficiency of technological tools use in learning process. For 

example, when teaching materials are produced, it is only logical to also develop them as 

e-learning modules – which can be used for supporting resources for full-time students. 

• They can also function as non-residential postgraduate courses, which there is a 

significant need for among professionals who are already employed. Many European 

universities are using this as a very successful tool. The e-learning modules will show the 

potential of further development of distance learning possibilities in the subject field and 

beyond. 
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Project coordinator in Ukraine: 

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»;  http://kpi.ua 

tеl.: +38 0442367989; fax: ++38 0442049788 

Responsible person: Olga SANGINOVA 

PhD, Vise Dean on Academic affairs of the Faculty of Chemical Technology  

Contacts: +38 0442048573; +38 097 683 09 75 

e-mail: sanginova@xtf.kpi.ua; olgasanginova@gmail.com 

Partners from Ukraine: 

Cherkasy State Techological University (CSTU);   

www:chdtu.edu.ua 

tel.: +38 00472730221; fax: +380472710094 

Responsible person: 

Mr. Gennadiy STOLYARENKO 

Dr Sc,  Professor,  Head of the Department 

Chemistry and Chemical Technology of 

Inorganic Substances 

Contacts: tel:  + 38 0472730221 

e-mail: radikal@ukr.net 

Ukrainian State University of Chemical 

Technology;    http://udhtu.com.ua 

tеl.: +38 0562474670; fax: +38 0562473316 

Responsible person:  

Mr. Alexandr PIVOVAROV  

DrSc, Rector  

Contacts: 

tel: +38 0562473447 

e-mail: ughtu@dicht.dр.ua 

Project web-site: www.waterh.eu  

mailto:sanginova@xtf.kpi.ua
http://www.waterh.eu/
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РОЗВИТОК СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ 

ЗА НАПРЯМОМ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту: WaterH 

Багатонаціональний  

                                Спільний проект  

Пріоритет   

               Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: жовтень 2015 – вересень 2018 

Програма фінансування ЄС:  

                                               Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 1 330 752,11 € 

Цільова група: студенти, викладацький склад, стажисти, учбово-допоміжний 

персонал 

Отримувач гранту: 

Норвезький університет природничих 

наук, Норвегія 

Координатор:  

Проф. Харша РАТНАВІРА 

Контакти: +47 6723 1587 

harsha@nmbu.no 

Партнерство: 

▪ Норвезький університет 

природничих наук, Норвегія 

▪ Університет Вармії і Мазурі, Польща 

▪ Університет прикладних наук 

Оствестфаллен-Ліппе, Німеччина 

▪ Технологічний університет Ціндао, 

КНР 

▪ Університет Шаньдун Цзяньчжу, 

КНР 

▪ Університет Джафна, Шрі-Ланка 

▪ Університет Піраденія, Шрі-Ланка 

▪ Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут», Україна 

▪ Український державний хіміко-

технологічний університет, Україна 

▪ Черкаський державний 

технологічний університет, Україна 

Мета та завдання проекту : 

Основна мета проекту полягає у розробці вдосконалених інструментів навчання та 

викладання, методик і педагогічних підходів з використанням найкращого досвіду. 

В результаті будуть розроблені навички довгострокового планування і 

багаторазового використання обмежених ресурсів для отримання багаторазової 

вигоди шляхом гармонізації партнерами проекту методик викладання та 

педагогічних підходів ступеневої освіти, пов'язаної з водою. 

Завдання проекту : 

• Розвиток методів навчання і викладання, методологічних і педагогічних 

підходів для 6 пов'язаних з водою дисциплін. 

• Оновлення лабораторій, лабораторних курсів і відповідних навчально-

методичних посібників, з метою більш повного задоволення вимог 

mailto:harsha@nmbu.no
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роботодавців до випускників. 

• Розробка модулів електронного навчання з використанням ресурсів 

оновлених курсів. 

• Навчання викладачів навичкам думати з точки зору кінцевого користувача, 

створюючи кращі можливості для випускників та можливості для укладення 

контрактів на проведення досліджень. 

• Навчання викладачів думати про багатоцільове використання ресурсів і про 

можливості розвитку корпоративного співробітництва. 

• Зміцнення навичок підприємництва як інструменту для забезпечення 

фінансової стійкості як студентів, так і співробітників. 

• Надійне забезпечення якості освітніх програм, що полегшує трансфер 

кредитів і програм. 

• Поширення результатів проекту та історії успіху з метою мотивації та 

визнання результатів проекту організаціями та особами, які не є партнерами 

проекту. 

Діяльність та очікувані результати: 

Стипендії для студентів та викладачів 

• Проект містить понад 110 стипендій мобільності для студентів і 22 

можливості командної роботі для співробітників, які будуть мотивувати, 

навчати і розвивати як студентів, так і викладачів. 

• Під час короткотривалої (3-тижневої) мобільної діяльності, студенти будуть 

оцінювати інструменти, ресурси та концепції, отримані в ході реалізації 

проекту. 

Робочі зустрічі та семінари 

• Створення міцної партнерської мережі є ключем до стабільності проекту, 

тому заплановано провести одинадцять семінарів – по одному в кожному 

університеті. Семінари гуртуватимуть команду і передбачають обговорення 

результатів і планування діяльності щодо перегляду і створення навчальних 

програм, розробки інструментів, методик і педагогічних підходів. 

• Університети країн-партнерів також організовують відкриті заходи з 

поширення інформації, на які запрошуватимуть інші університети зі своїх 

країн і органи освіти. 

Співпраця з підприємствами та розподіл студентів 

• Ще один вид діяльності передбачає встановлення хороших відносин з 

підприємствами, які прагнуть бути впевненими в якості та своєчасності 

результатів, з метою залучення їх для виконання сумісних досліджень. Багато 

європейських університетів починають і зміцнюють свої стосунки з 

підприємствами через розподіл студентів на підприємства, які також стають 

основними клієнтами сумісних досліджень. Університети повинні мати 

необхідні аналітичні засоби і можливості для забезпечення очікуваної якості. 

 

Електронне навчання 
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• Даний вид діяльності сприятиме підвищенню ефективності технологічних 

інструментів, які використовуються в навчальному процесі. Наприклад, 

логічно розвивати розроблені навчальні матеріали як модулі електронного 

навчання, які можуть бути використані в якості підтримуючих ресурси для 

студентів денної форми навчання. 

• Вони можуть також функціонувати в системі підвищення кваліфікації, 

оскільки існує значна потреба серед професіоналів, які вже працюють. 

Багато європейських університетів використовують електронне навчання як 

дуже успішний інструмент. Модулі електронного навчання демонструють 

потенціал подальшого розвитку можливостей дистанційного навчання в 

предметної області і за її межами. 

Координатор проекту в Україні: 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

http://kpi.ua 

тел.: +38 0442367989; факс: +38 0442049788 

Відповідальна особа:  Ольга САНГІНОВА, к.т.н., заступник декана з навчально-

методичної роботи хіміко-технологічного факультету  

Контакти: 

тел: +38 0442048573; +38 097 683 09 75 

e-mail:  sanginova@xtf.kpi.ua; olgasanginova@gmail.com 

Партнери з України: 

Черкаський державний технологічний 

університет;  www:chdtu.edu.ua 

тел.:+3800472730221;факс:+380472710094 

Відповідальна особа:  

Геннадій СТОЛЯРЕНКО 

д.т.н.,професор завідувач кафедри 

Контакти: 

тел: + 38 0472730221 

e-mail: radikal@ukr.net 

Український державний хіміко-

технологічний університет 

http://udhtu.com.ua; тел .: +38 0562474670 

факс : +38 0562473316 

Відповідальна особа: 

Олександр ПІВОВАРОВ, д.т.н., ректор 

Контакти: 

тел:  +38 0562473447 

e-mail: ughtu@dicht.dр.ua 

Сайт проекту:  www.waterh.eu 
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GENDER STUDIES CURRICULUM: 

A STEP FOR DEMOCRACY AND PEACE 

IN EU-NEIGHBOURING COUNTRIES  

WITH DIFFERENT TRADITIONS 

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: «GeSt» 

Multi-Country, Cross-regional Joint Project                       Priority – Curriculа development 

Project duration: 15 October 2015 – 14 October 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:  € 930 000  

Target group teachers; students of 7 different master's programs in the field of Social and 

Behavioural Sciences; management staff of universities; Ministry of Education and other 

education authorities, social security agencies in Ukraine, Tunisia, Morocco; researchers of 

gender problems 

Grant holder:  

Vytauto Didziojo 

Universitetas, Kaunas 

Lithuania 

Coordinator and General Manager: 

Dr., Prof. Natalia Mažeikienė,Vice-Rector for Development 

Contacts:tel: +370 37 327 967; +370 68 548 371 fax: +370 37 203 858 

e-mail: n.mazeikiene@smf.vdu.lt, n.mazeikiene@adm.vdu.lt 

Partnership: 

▪ Vytauto Didziojo Universitetas, Lithuania 

▪ Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, 

Greece 

▪ Kozep-Europai Egyetem, Hungary 

▪ Universite Sidi Mohammed Ben 

Abdellah, Morocco 

▪ University Sultan Moulay Slimane, 

Morocco 

▪ Isis Center for Women and Development, 

Morocco (Associative Partner) 

▪ Universitй de la Manouba,  

▪ Tunisia University of Sousse, Tunisia  

 

▪ Nissa Foundation of Culture and Democracy, 

Tunisia (Associative Partner) 

▪ Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State 

Pedagogical University, Ukraine 

▪ Nizhyn Mykola Gogol State University, 

Ukraine 

▪ Precarpathian National University Named 

After Vasyl Stefanyk, Ukraine  

▪ Kharkiv Regional Nongovernmental 

Organization «Kharkiv Regional Gender 

Resourse Center» Ukraine (Associative 

Partner) 

Project goals and objectives: 

Wider objective is: implementation of the set of curricula in the field of social and behavioral 

sciences updated with gender issues in countries with different traditions for improving the level 

of understanding gender problems in society and methods of their solutions. 

• Specific project objectives are: 

• Developed theoretical and practical basis of innovative teaching methods and approaches 

for trainings in Gender Studies (GS). 

mailto:n.mazeikiene@smf.vdu.lt
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• Improved the understanding of the problematic of gender education and to acquire the 

necessary experience and skills of teaching staff. 

• Prepared the first qualified graduates as social science researchers, who will have a wide 

range of methodological and epistemological approaches to Gender Studies. 

 

 

Activities: 

• Analysing of existing curricula in Gender Studies. 

• Creating of Gender Studies curricula concept. 

• Creating of IRWG for interregional contacts. 

• Modernizing with Gender Studies curricula. 

• Updating syllabi with Gender Studies. 

• Developing of new syllabi. 

• Creating of materials for students. 

• Creating of materials for teachers.  

• Improvement of staff skills. 

• Creating of OER. 

• Creating of the e-Test system. 

• Designing of evaluation program. 

• Preparation of internal quality monitoring reports. 

• Preparation of external evaluation reports, notes. 

• Designing of program for D&E. 

• Holding of multiplier events. 

• Discussing in media. 

• Holding of coordinating meetings. 

• Creating of the project reports. 

 

 

Expected results: 

✓ Modernised in seven universities of Ukraine, Morocco and Tunisia different MA 

Programs such as Cultural Studies; Literary and Cultural Studies Sociology; Political 

Sciences; Psychology, History, Education Measurement with Social and Behavioural 

components of gender studies. 

✓ Developed syllabi for seven updated and fourteen new courses; 

✓ Developed core resources (teaching, learning and training materials for teachers and 

students; staff skills in Partner countries HEIs improved at short internships at Program 

countries); 

✓ E-resources (OER; E-test system). 

✓ Posted OER for new courses on the project website in freely available. 

✓ Created database of test issues and system of on-line testing for training and for control. 

✓ Developed project web-site. 

✓ Reports on project results and other publications. 
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Project coordinator in Ukraine:  

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University,  www.kspu.kr.ua 

tel.: +38 0522 22 18 34 +38 0522 24 89 01, fax: +38 0522 24 85 44, e-mail: mails@kspu.kr.ua 

 

Responsible person:  

Prof. Dr. Olga Avramenko 

Head of the Department of Applied Mathematics, Statistics and Economics 

Contacts:  

tel.: +38 0522 24 89 01;  +38 097 991 94 29, fax: +38 0522 24 85 44 

e-mail: oavramenko777@gmail.com 

Partners from Ukraine: 

Nizhyn Mykola Gogol State University; 

ndu.edu.ua 

tel.: +380463171967; fax: +380463171980 

e-mail: ndu@ndu.edu.ua 

Responsible person:  

Dr. Tetiana Lisova, Docent of the 

Department of Applied Mathematics, 

Informatics and Education Measurement 

Contacts:   

tel/fax: +380463171979, +380979741317 

e-mail: lisotana@gmail.com 

Precarpathian National University Named After 

Vasyl Stefanyk; www.pu.if.ua  

tel.: +380342752351, fax: +380342231574 

e-mail:  inst@pu.if.ua  

Responsible person:  

Ms. Olga Ziniuk 

Leading Specialist at the Department of 

International Education and Infrastructure Projects 

Contacts:  

tel.: +380502322279 

e-mail: zinyuk.olia@gmail.com   

Project web-site: http://gestproject.eu/; https://www.facebook.com/gestproject.eu/  
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ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ: 

КРОК ДО ДЕМОКРАТІЇ ТА МИРУ 

В СУСІДНІХ ДО ЄС КРАЇНАХ  

З РІЗНИМИ ТРАДИЦІЯМИ 

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту:   «GeSt» 

Багатонаціональний Cпільний проект                Пріоритет – Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2018 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE):   €  930 000 

Цільова група: викладачі; студенти семи різних магістерських програм у галузі 

соціологічних та поведінкових наук; керівницький склад університетів; міністерства освіти 

та інші органи управління освітою, органи соціального захисту України, Туніса, Марокко; 

дослідники гендерних проблем 

Отримувач гранту: 

Університет Вітовта 

Великого  

(Каунас, Литва) 

Координатор:  

Наталія Мажєікієнє, проректор, доктор наук, професор 

Контакти:  

тел.:+37037327967, факс:+37037203858 

е-адреса: n.mazeikiene@smf.vdu.lt, n.mazeikiene@adm.vdu.lt 

Партнерство: 

▪ Університет Витовта Великого, Литва 

▪ Університет Аристотеля, Греція 

▪ Центральноєвропейський університет, 

Угорщина 

▪ Університет Сиди Мохаммеда бен 

Абделла, Марокко 

▪ Центр жіноцтва та розвитку, Марокко  

(Асоційований партнер); 

▪ Університет Султан Мулай Слиман, 

Марокко 

▪ Університет Маноуби, Туніс 

▪ Університет Соуссе, Туніс 

 

▪ Фонд культури і демократії, Туніс 

(Асоційований партнер) 

▪ Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, Україна 

▪ Ніжинський університет імені Миколи 

Гоголя, Україна 

▪ Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 

Україна 

▪ Харківський регіональний гендерний 

центр, Україна (Асоційований 

партнер) 
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Мета та завдання проекту: 

• Мета проекту полягає у реалізації програм в області соціальних і поведінкових наук, 

оновлених гендерними питаннями, в країнах з різними традиціями для підвищення 

рівня розуміння гендерних проблем в суспільстві і методів їх вирішення. 

• Завдання проекту:  

• Розробка теоретичних та практичних основ інноваційних методів навчання і підходів 

для навчання з гендерних студій;  

• Поліпшення розуміння проблематики гендерної освіти і набути необхідного досвіду 

і навичок викладацького складу; 

• Підготовка першого випуску кваліфікованих фахівців соціальних наук, які матимуть 

широке коло методологічних і епістемологічних підходів до гендерних студій.  

Напрями діяльності за проектом: 

• Аналіз існуючих освітніх програм з Гендерних студій. 

• Створення концепцій навчальних програм. 

• Створення робочих груп міжрегіональних контактів. 

• Модернізація програм впровадженням гендерних студій. 

• Оновлення навчальних дисциплін гендерною тематикою. 

• Розробка нових навчальних дисциплін. 

• Створення матеріалів для студентів. 

• Створення матеріалів для викладачів. 

• Підвищення кваліфікації персоналу. 

• Створення відкритих електронних ресурсів. 

• Створення системи електронного тестування. 

• Проектування програми оцінки якості. 

• Підготовка звітів з внутрішнього моніторингу якості. 

• Підготовка зовнішньої звітів про оцінку якості. 

• Проектування програми для поширення та експлуатування. 

• Проведення масових заходів. 

• Обговорення у ЗМІ. 

• Проведення координаційних нарад. 

• Створення звітів за проектами. 

Очікувані результати:  

✓ Модернізовані у семи університетах України, Марокко та Туніса різних 

магістерських програм (культурологія; література та культурологія; соціологія; 

політологія; психологія; історія; освітні вимірювання) соціальним і поведінковим 

компонентом гендерних студій. 

✓ Навчальні програми для семи оновлених та чотирнадцяти нових курсів. 

✓ Основні ресурси (навчальні та методичні матеріали для викладачів і студентів; 

кваліфікація персоналу в країнах-партнерах, покращена під час коротких стажувань 

у країнах ЄС). 

✓ Електронні ресурси (відкриті електронні ресурси; система е-тестів). 

✓ Матеріали для нових дисциплін, розміщені на сайті проекту у вільному доступі. 

✓ Створена база даних тестових завдань для навчання і для контролю. 

✓  Розроблений проект веб-сайту. 
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✓ Звіти про результати проекту та інших публікацій. 

Координатор проекту від України: 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,  

www.kspu.kr.ua 

тел.: +38 0522 22 18 34; +38 0522 24 89 01; факс +38 0522 24 85 44, e-mail: mails@kspu.kr.ua 

Відповідальна особа: проф., д.ф.-м.н. Ольга АВРАМЕНКО 

завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки 

Контакти:  тел: +38 0522 24 89 01;  +38 097 991 94 29, факс: +38 0522 24 85 44 

e-адреса: oavramenko777@gmail.com 

Партнери з України:  

Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя; ndu.edu.ua 

тел.: +380463171967; факс: +380463171980 

e-mail: ndu@ndu.edu.ua 

Відповідальна особа:  

Тетяна ЛІСОВА, доцент кафедри 

прикладної математики, інформатики та 

освітніх вимірювань 

Контакти: 

тел/факс: +380463171979, +380979741317 

е-адреса: lisotana@gmail.com  

Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 

www.pu.if.ua  

tel.: +380342752351, fax: +380342231574 

e-mail:  inst@pu.if.ua  

Відповідальна особа:  

Ольга ЗІНЮК, провідний фахівець  

Сектору підготовки міжнародних освітніх та 

інфраструктурних проектів  

Контакти: тел.: +380502322279 

 е-адреса: zinyuk.olia@gmail.com  

Сайт проекту:  http://gestproject.eu/; https://www.facebook.com/gestproject.eu/ 
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ADAPTIVE LEARNING ENVIRONMENT  

FOR COMPETENCE IN ECONOMIC 

 AND SOCIETAL IMPACTS OF LOCAL 

WEATHER, AIR QUALITY AND CLIMATE 

561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: ECOIMPACT 

Multi-County Join Project                                        Priority –  Curricula Development 

Project duration: 15 October 2015 – 14 October 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:   968,400.00    

Target groups: students, hydrometeorology professionals, managers at weather-sensitive 

enterprises and public bodies 

Grant holder:   

University of Helsinki 

Finland 

Coordinator and General Manager:  

Sergej Zilitinkevich,  Professor  

Contacts: tel:   +358 50 573 2203; e-mail: sergej.zilitinkevich@fmi.fi  

Partnership: 

▪ University of Helsinki, Finland    

▪ Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria  

▪ Stredoeuropska vysoka skola v Skalici, Slovakia  

▪ Lobachevsky State University of Nizhny 

Novgorod, Russia 

▪ Advanced Training Institute, 

Zheleznodorozhny, Russia 

▪ Russian State Hydrometeorological 

University, St. Petersburg  

▪ Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ukraine 

▪ Odessa State Environmental 

University,  Ukraine 

▪ Kherson State Agricultural University,  

Ukraine 

Project goals and objectives: 

The project aims at building capacity at universities for improving the educational level of society 

in the area of local weather, air quality and climate change impacts on modern life towards more 

resilient social and economic development.    

Specific project objectives are: 

• To develop educational content for the learning environment on economic and societal 

impacts of local weather, air quality and climate targeted at university students, 

hydrometeorology professionals, and managers at weather-sensitive enterprises and public 

bodies. 

• To develop hardware and software components of the learning environment and integrate 

them with educational content. 

• To test the integrated learning environment in a university, professional update, and sectoral 

settings. 

mailto:sergej.zilitinkevich@fmi.fi
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• To design a commercialisation strategy for the adaptive integrated learning environment 

system. 

Activities: 

• Information collection and analysis. 

• Development of educational materials and human resources. 

• Development of PLE hardware, software, and methodological components. 

• Testing the personal learning environment (PLE). 

• Designing a commercialisation strategy. 

• Quality assurance and monitoring. 

• Dissemination and exploitation of results. 

• Management. 

Expected results: 

✓ Sectoral professional development courses and academic course for three levels (BSc, MSc 

& PhD) available and recognized by consortium institutions. 

✓ The learning environment deployed at all the consortium members.  

✓ The staff and learners trained to use the PLE. 

✓ PC member institutions taught the developed courses at least once. 

✓ Consortium universities enabled to prepare graduates competent in the field of local 

weather, air quality and climate impacts on economy and society. 

✓ A commercialisation strategy developed. 

✓ Quality Assurance Strategy and Plan developed, internal and external project evaluation 

performed. 

✓ Dissemination and Sustainability Strategy developed and implemented. 

✓ Project coordination, financial and operational management performed. 

Partners from Ukraine: 

Taras Shevchenko National University of Kyiv; 

www.univ.kiev.ua 

tel: +38 044 239 3166; fax: +38 044 239 3100 

Responsible person: Sergiy SNIZHKO,  

Doctor of Geography Professor, Head 

Department Meteorology and Climatology 

Contacts:  tel:  +38 044 521 3286 

e-mail: tempo2007@meta.ua 

meteo.kiev.uni@gmail.com 

Odessa State Environmental University 

http://odeku.edu.ua/ 

tel.: +38 0482 326 735; fax: +38 0482 427 767 

Responsible person:  

Sergiy STEPANENKO, Rector 

DSc (Physics and Mathematics), Professor 

Contacts: tel.: +38 0482 326 735 

e-mail: rector@odeku.edu.ua 

Kherson State Agricultural University;  www.ksau.ks.ua , office@ksau.kherson.ua 

tel.: +38 0552 416 216, +380 552 416 727 

Responsible person: Tetiana NEZHLUKCHENKO 

 Dr. Sc. (Agriculture), Professor, Head of the Dept. of Genetics and Breeding of Farm Animals  

Contacts: tel:  +38 0552 414 434 (Dean’s Office, the Biology and Technology Faculty) 

e-mail: dekanat-btf@ukr.net 

Project web-sites:   http://www.atm.helsinki.fi/ecoimpact/, www.e-impact.net 

mailto:tempo2007@meta.ua
mailto:rector@odeku.edu.ua
mailto:dekanat-btf@ukr.net
http://www.atm.helsinki.fi/ecoimpact/
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Адаптивне навчальне середовище для забезпечення 

компетентностей в галузі впливу місцевих погодних 

умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум 

561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту:   ECOIMPACT 

Багатонаціональний спільний проект             Пріоритет – Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 –  14 жовтня 2018 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE):    EUR 968,407.00  

Цільова група: студенти, фахівці у галузі гідрометеорології, менеджери на метеозалежних 

підприємствах і в державних установах 

Отримувач гранту:  

Університет Гельсінкі 

Фінляндія  

Координатор:  Сергій Зілітінкевіч, професор  

Контакти: тел.: +358 50 573 2203 

е-адреса: sergej.zilitinkevich@fmi.fi 

Партнерство: 

▪ Університет Гельсінкі, Фінляндія 

▪ Аграрний університет Пловдива, Болгарія  

▪ Центрально-Європейський Університет у 

м.Скаліца, Словаччина  

▪ Нижегородський державний університет ім. 

М.І. Лобачевського, Російська Федерація 

▪ Інститут підвищення кваліфікації Російської 

гідрометеорологічної служби, м. 

Желєзнодорожний, Московська обл. 

▪ Російський державний 

гідрометеорологічний університет, м. 

Санкт-Петербург 

 

▪ Київський національний університет 

імені Т.Г. Шевченка, Україна  

▪ Одеський державний екологічний 

університет, Україна 

▪ Херсонський державний аграрний 

університет, Україна 

Мета та завдання проекту: 

Проект має на меті розвиток можливостей університетів для покращення освітнього рівня 

різних верств суспільства в галузі впливу місцевої погоди, якості повітря і зміни клімату на 

сучасне життя на шляху до більш стійкого соціально-економічного розвитку. 

Завдання проекту:  

• Розробка освітнього контенту для середовища навчання в галузі економічних і 

соціальних наслідків впливу місцевої погоди, якості повітря і клімату, орієнтованого на 

студентів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі гідрометеорології та менеджерів 

на метеозалежних підприємствах і в державних установах. 

• Розробка апаратних і програмних компонентів середовища навчання та інтегрування їх 

зі змістом навчання. 

mailto:sergej.zilitinkevich@fmi.fi
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• Тестування інтегрованого середовища навчання в університеті, на курсах підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

• Розробка стратегій комерціалізації для адаптивної системи інтегрованого середовища 

навчання. 

 

Напрями діяльності за проектом: 

• Збір та аналіз інформації 

• Розробка навчально-методичних матеріалів і підготовка кадрів 

• Розробка апаратних засобів, програмного забезпечення і методичних компонентів 

ПСН 

• Тестування персонального середовища навчання (ПСН) 

• Розробка стратегії комерціалізації 

• Забезпечення та контроль якості  

• Розповсюдження та використання результатів проекту 

• Управління проектом 

 

Очікувані результати: 

✓ Розроблені та визнані установами консорціуму галузеві курси підвищення 

кваліфікації і навчальний курс за трьома рівнями (бакалавр, магістр та доктор 

філософії). 

✓ Розгорнуто навчальне середовище в усіх установах консорціуму. 

✓ Викладачі та слухачі курсів навчені використовувати ПСН. 

✓ Установами з партнерських країн організовано проходження навчання розробленим 

курсам принаймні один раз. 

✓ Консорціум університетів має можливість готувати випускників, компетентних в 

галузі впливу місцевої погоди, якості повітря і змін клімату на економіку і 

суспільство. 

✓ Розроблено стратегію комерціалізації. 

✓ Розроблено концепцію і план забезпечення якості виконання завдань в проекті та 

проведено оцінку якості результатів проекту. 

✓ Розроблено та реалізовано стратегію сталості та розповсюдження методології і 

результатів проекту. 

✓ Складено операційні та фінансові звіти щодо реалізації проекту. 

 

Партнери з України:  

Київський національний університет імені 

Т.Г. Шевченка; www.univ.kiev.ua 

тел.: +38 044 239 3182; факс: +38 044 239 3100 

Відповідальна особа:  

Сергій Сніжко, д.г.н., професор, завідувач 

кафедри метеорології та кліматології 

 

Одеський державний екологічний 

університет; http://odeku.edu.ua/ 

тел.: +38 0482 326 735, факс: +38 0482 427 767 

Відповідальна особа: 

Сергій Степаненко,  

д.ф.-м.н., професор, ректор  
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Контакти: 

тел.:  +38 044 521 3286 

e-адреса: tempo2007@meta.ua 

meteo.kiev.uni@gmail.com 

Контакти: 

тел.:  +38 0482 326 735 

e-адреса: rector@odeku.edu.ua 

Херсонський державний аграрний університет; www.ksau.ks.ua , office@ksau.kherson.ua 

тел.: +38 0552 416 216, +380 552 416 727 

Відповідальна особа: 

Тетяна НЕЖЛУКЧЕНКО, д.с.-г.н., професор, 

завідувач кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин  

Контакти: тел.:  +38 0552 414 434 (Деканат біолого-технологічного факультету) 

e-адреса: dekanat-btf@ukr.net 

Websites проекту:  http://www.atm.helsinki.fi/ecoimpact/ , www.e-impact.net  
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QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: 

DEVELOPMENT ON THE BASE OF 

ENQA STANDARDS AND GUIDELINES (QUAERE) 

562013-EPP-1-2015-1-PLEPPKA2-CBHE-SP 

Project acronym: QUAERE 

National Structural Project Priority – Improving management and operation of HE institutions 

Project duration: 15.10.2015 – 15.10.2017 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount: 717 000 € 

Target groups:Higher Education Community in Ukraine 

Grantholder:  

Wroclaw University of Technology 

Poland 

Coordinator: Mariusz MAZURKIEWICZ, PhD 

Contacts: tel.: +48 691968176 

mariusz.mazurkiewicz@pwr.edu.pl 

Partnership: 

▪ Wroclaw University of Technology, Poland 

▪ Koblenz-Landau University, Germany 

▪ Aleksandras Stulginskis University, Lithuania 

▪ University of Patras, Greese 

▪ The Network University, Nethterlands 

▪ Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine 

▪  Sumy State University, Ukraine 

▪ Khmelnitski National University, Ukraine 

▪ National Mining University, Dnipropetrovsk, 

Ukraine 

▪ Berdyansk Pedagogical University, Ukraine 

▪ Taras Shevchenko Kyiv National University, 

Ukraine 

▪ Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 

Ukraine 

▪ Odessa I.I. Mechkikov National University, 

Ukraine 

▪ Educational and Methodical Centre of QA,  Kyiv, 

Ukraine 

▪ Ukrainian Association of Student Self-

Government, Kyiv, Ukraine 

▪ Ministry of Education and Science of Ukraine 

Project goal: 

Contribution to Ukrainian Higher Education Space by implementation the best practices in term 

of quality assurance in HEIs, based on ENQUA standards. 

Specific project objectives are: 

• To develop tools ensuring functioning of internal and external QA systems. 

• To build on the capacity of HEIs and Ministry of HE through training of staff to use QA tools. 

• Еstablishment of organizational QA infrastructure and piloting internal and external QA 

models. 

• To promote student involvement in university self-assessment processes. 

• To make the self-assessment mechanism an integral part of university functioning. 

 

tel:%2B48%20691968176
mailto:mariusz.mazurkiewicz@pwr.edu.pl
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Activities: 

• Preparation of report on monitoring of extant state of Ukrainian QA system and/or its attributes. 

• Preparation of analytical review of legal environment that regulates QA in Ukrainian higher 

education. 

• Preparation of research report on results of surveys to Ukrainian HEIs on structure and functionality 

of internal QA systems. 

• Preparation of analytical report on EU partners and EU countries experience in QA. 

• Mapping existing QA system to new legal frame and EU best practices. 

• Development of training package  and trainings for staff responsible for QA on internal and external 

levels. 

• Development of a typical model of QA and it’s implementation in organizational structure at HEIs. 

• Creation of Guidelines on policies and procedures for external QA system. 

• Development of Guidelines (methodology)for HEIs on structure, functions and procedures of internal 

QA system. 

• Development of road maps, QA policies, procedures, tools; standards and criteria for HEI self-

assessment on institutional levels. 

• Pilot implementation of QA tools at partner universities. 

• Evaluation of the newly developed tools and mechanisms in QA.  

• Adoption of HEI strategy and procedures for QA. 

• Design of recommendations to national, external QA regulations and procedures for evaluation. 

Expected results: 

✓ Creating and experimental implement control models of the higher education quality as the 

✓ intergrate system of the procedures and tools into the Ukrainian universities. 

✓ The qualified employees, who will be responsible for providing the higher education quality 

on the internal and the external levels. 

✓ Producing and sharing «the Roadmaps» and the Strategies of internal and external systems 

of providing the higher education quality. 

✓ Development, modernization and providing with Ukrainian universities their own systems 

of providing the higher education quality, using new European approaches, ways and 

methods of providing the higher education quality. 

✓ Marking results of providing the higher education quality by experts from independent 

✓ European agencies on the national and local levels. 

✓ Distributing results of the project. 

Project Coordinator in Ukraine 

Ivan Franko National University of Lviv;  www.lnu.edu.ua 

tel.: +38 (032) 239 40 10 

Responsible person: 

Vitalyi KUCHARSKYY, Vice-Rector for Research, Teaching and Informatisation 

Contacts: tel.: +38 (032) 239 40 40; e-mail:vitaliy.kukharskyy@gmail.com 

 

http://www.lnu.edu.ua/
mailto:vitaliy.kukharskyy@gmail.com
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Partners from Ukraine: 

Sumy State University 

http://sumdu.edu.ua/ukr/ 

tel./fax:+38 0542 33-00-24 

Responsible person: 

Konstantin KYRYCHENKO 

Head of the International Affairs Office 

Contacts: tel.:+38(0542)33-10-81 

fax: +38 (0542) 33-10-81 

e-mail: irdepartment@ukr.net 

Khmelnitski National University 

http://www.khnu.km.ua/ 

tel./fax: (03822) 4-11-92, (03822) 2-32-65 

Responsible person:  

Svitlana GRYGORUK 

Associate Professor, Department of Applied 

Mathematics and Social Informatics 

Contacts: tel.: 0038 032 274 01 80 

e-mail: grygoruk.svitlana@gmail.com 

National Mining University 

www.nmu.org.ua/ tel: +380562 744-73-39  

e-mail: rector@nmu.org.ua 

Responsible person:  

Elena CHURIKANOVA, Ph.D., Associate 

Professor, Faculty of Finances and 

Economics 

e-mail: elenachurikanova@gmail.com 

Berdyansk Pedagogical University 

http://bdpu.org/ 

tel./fax: +38(06153) 36244; e-mail: rector@bdpu.org 

Responsible person: Igor LYMAN 

Doctor of Historical Sciences, Full Professor 

tel.: + 38 097 506 72 30 

e-mail: Lyman@ukr.net 

Taras Shevchenko Kyiv National 

University; www.univ.kiev.ua/ 

tel.:+380442393220, fax: +380442393100 

e-mail: office.chief@univ.net.ua 

Responsible person: 

Andrii Gozhyk 

Director of Scientific Educational and 

Methodological Center at the Taras 

Shevchenko National University of Kyiv 

Contacts: tel.: +38(044)-239-3250 

andriy.gozhyk@gmail.com 

Vladimir ZASLAVSKI, Full Professor, 

Deputy Dean for International Relations 

Faculty of Cybernetics 

Contacts: e-mail: zas@unicyb.kiev.ua 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 

www.chnu.edu.ua 

tel.: +380-372-526235 факс: +380-372-552914, 

e-mail: rector@chnu.edu.ua 

Responsible person: 

Igor CHEREVKO, Full Professor, Head 

Department of Mathematical Modelling 

Contacts: 

tel.: +38050 156 35 41 

e-mail: i.cherevko@chnu.edu.ua 

Odessa I. I. Mechkikov National University 

Institute of Social Science) onu.edu.ua/  

Responsible person:  

Sergii GLEBOV Associate Professor, 

Department of International Relations 

 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

www.mon.gov.ua 

tel.: (044) 481-32-21; fax: (044) 236-10-49 

e-mail: ministry@mon.gov.ua 

Responsible person: Alla RUBALKO 

Head of the Department of University Education  

http://sumdu.edu.ua/ukr/
mailto:irdepartment@ukr.net
http://www.khnu.km.ua/
http://www.nmu.org.ua/
mailto:rector@nmu.org.ua
http://bdpu.org/
mailto:rector@bdpu.org
http://study-english.info/translation-candidates.php
mailto:Lyman@ukr.net
http://www.univ.kiev.ua/
mailto:office.chief@univ.net.ua
mailto:andriy.gozhyk@gmail.com
http://www.chnu.edu.ua/
mailto:ministry@mon.gov.ua
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Contacts: tel.: +380667890822; 048 723 5254 

e-mail: sergglebov@gmail.com 

Contacts: tel.:+38 044 481 32 36 

e-mail: a_rybalko@mon.gov.ua 

Ukrainian Association of Student Self-

Government www.uass.org.ua/ 

tel./fax: +38 044 383 58 23 

e-mail: info@uass.org.ua 

 

Educational and methodical centre of QA,  Kyiv 

http://ak.gov.ua/ 

tel./fax: 044 456-85-62; +38044 456-85-62  

044 204-98-06, 044 456-85-67 

e-mail: info@ak.gov.ua 

Project web-site:  

 http://quaere.pwr.edu.pl/;  https://www.facebook.com/qualityassurancesystem/ 
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ: 

РОЗВИТОК НА ОСНОВІ ENQA СТАНДІРТІВ  

ТА ПРАВИЛ (QUAERE) 

562013-EPP-1-2015-1-PLEPPKA2-CBHE-SP 

Коротка назва проекту: QUAERE 

Національний структурний проект  

               Пріоритет: Удосконалення управління вищими навчальними закладами 

Тривалість проекту: 15.10.2015 – 15.10.2017 

Програма фінансування ЄС:  

                                        Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+:  717 000 € 

Цільова група: вищі навчальні заклади України 

Отримувач гранту:  

Вроцлавська політехніка 

Польща 

Координатор: Маріуш МАЗУРКЕВІЧ 

Контакти: +48 691968176 

mariusz.mazurkiewicz@pwr.edu.pl 

Партнерство: 

▪ Вроцлавська політехніка, Польща 

▪ Університет Кобленц-Ландау, Німеччина 

▪ Університет Александра Стульгінскіса, 

Литва 

▪ Університет Патри, Греція 

▪ The Network University, Нідерланди 

▪ Сумський державний університет, Україна 

▪ Хмельницький національний університет, 

Україна 

▪ Національний гірничий університет, 

Дніпропетровськ, Україна 

▪ Львівський національний університет ім. 

Івана Франка, Україна 

 

▪ Бердянський державний педагогічний 

університет, Україна 

▪ Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Україна 

▪ Чернівецький національний університет, 

Україна 

▪ Одеський національний університет ім. І. І. 

Мечникова, Україна 

▪ ДОУ «Навчально-методичний центр з 

питань якості освіти», Київ, Україна 

▪ Українська асоціація студентського 

самоврядування, Київ, Україна 

▪ Міністерство освіти і науки України 

Мета проекту: 

Впровадження кращих практик у простір вищої освіти України з метою 

забезпечення якості у вищих навчальних закладах, заснованих на стандартах 

ENQA. 

Завдання проекту: 

• Розробити інструменти, що забезпечують функціонування внутрішньої і 

зовнішньої систем забезпечення якості (QA). 

• Ґрунтуючись на можливостях ВНЗ та Міністерства підготувати персонал до 

tel:%2B48%20691968176
mailto:mariusz.mazurkiewicz@pwr.edu.pl
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використання інструментів забезпечення якості (QA). Створення організаційної 

інфраструктури забезпечення якості та пробних внутрішньої і зовнішньої моделей 

контролю якості (QA). 

• Сприяти залученню студентів в процеси самооцінки Університету. 

• Зробити механізм самооцінки невід'ємною частиною функціонування 

університету. 

Напрямки діяльності за проектом: 

• Підготовка звіту з моніторингу існуючого стану української системи контролю якості 

і / або її атрибутів. 

•  Підготовка аналітичного огляду нормативної бази, яка регулює забезпечення якості 

в українській вищій освіті. 

• Підготовка аналітичного звіту за результатами структури і функціональності 

внутрішніх систем забезпечення якості усіх українських закладів вищої освіти. 

• Підготовка аналітичного звіту щодо досвіду європейських країн-партнерів. 

• Створення карти(перенесення) існуючої системи забезпечення якості (QA)  у нові 

правові рамки та кращі європейські практики. 

• Розробка навчальних матеріалів та проведення навчання для працівників, 

відповідальних за забезпечення якості на внутрішньому та зовнішньому рівнях. 

• Розробка типової моделі забезпечення якості (QA) та її імплементація в 

організаційні структури ВНЗ. 

• Розробка керівних принципів з питань політики і процедур для зовнішньої системи 

забезпечення якості. 

• Розробка керівних принципів (методики) для вузів щодо структури, функцій та 

процедур внутрішньої системи забезпечення якості (QA). 

• Розробка «дорожніх карт», стратегій забезпечення якості, процедур, інструментів; 

стандартів і критерії для самооцінки вузів на  інституційних рівнях. 

• Пробне впровадження інструментів забезпечення якості в університетах-парнерах; 

• Оцінка розроблених інструментів і механізмів контролю якості. 

• Ухвалення стратегії вузу і процедур для забезпечення якості. 

• Розробка рекомендацій по національним, зовнішнім вимогам щодо забезпечення 

якості та процедур оцінки. 

Очікувані результати: 

✓ Створення та експериментальне впровадження у ВНЗ України моделей для 

зовнішніх і внутрішніх систем контролю якості як цілісної системи процедур і 

інструментів.  

✓ Підготовлені працівники, відповідальні за забезпечення якості вищої освіти та 

внутрішньому та зовнішньому рівнях. 

✓ Створення та розповсюдження «дорожніх карт» та Стратегій внутрішньої та 

зовнішньої системи забезпечення якості вищої освіти.  
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✓ Розвиток, модернізація та впровадження українськими вузами власних систем 

забезпечення якості освіти, використовуючи нові підходи, механізми та 

інструменти європейських норм забезпечення якості вищої освіти.  

✓ Здійснення експертами з незалежних європейських агентств оцінки досягнутих 

результатів у сфері забезпечення якості вищої освіти на національному та 

місцевому рівнях. 

✓ Поширення результатів проекту. 

Координатор від України 

Львівський національний університет ім. Івана Франка; www.lnu.edu.ua 

тел.: +38 (032) 239 40 10 

Відповідальна особа: Кухарський Віталій Михайлович 

проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації 

Контакти: тел.: +38 (032) 239 40 40; е-адреса:vitaliy.kukharskyy@gmail.com 

Партнери від України: 

Сумський державний університет 

http://sumdu.edu.ua/ukr/ 

тел./факс: +38 0542 33-00-24 

Відповідальна особа: 

Констянтин Іванович КИРИЧЕНКО, 

начальник відділу міжнародних зв'язків 

Контакти: 

тел.:+38054233-10-81; факс: +380542331081 

е-адреса: irdepartment@ukr.net 

 

Хмельницький національний 

університет; http://www.khnu.km.ua/ 

тел./факс: +38(03822) 4-11-92; 2-32-65 

Відповідальна особа: 

Світлана Сергіївна ГРИГОРУК, доцент 

кафедри ПМСІ 

Контакти: 

тел.: 0038 032 274 01 80, 

е-адреса: grygoruk.svitlana@gmail.com 

Національний гірничий університет 

www.nmu.org.ua/ 

тел.:+38 0562 744-73-39 

е-адреса: rector@nmu.org.ua 

Відповідальна особа: 

Олена Юріївна ЧУРІКОВА, к.е.н., доцент 

фінансово-економічного факультету 

Контакти: 

e-адреса: elenachurikanova@gmail.com 

 

Бердянський державний педагогічний 

університет; http://bdpu.org/ 

тел./факс: +38 (06153) 36244 

е-адреса: rector@bdpu.org 

Відповідальна особа: 

Ігор Ігорович ЛИМАН 

доктор історичних наук, професор 

Контакти: тел.: + 38097 5067230 

е-адреса: Lyman@ukr.net 

Київський національний університет ім. 

Т. Г. Шевченка; www.univ.kiev.ua/ 

тел.: +380442393270; факс: +380442393100; 

е-адреса: office.chief@univ.net.ua 

 

Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича 

www.chnu.edu.ua; тел.: +380372526235 

факс: +380372552914; rector@chnu.edu.ua 

 

http://www.lnu.edu.ua/
mailto:vitaliy.kukharskyy@gmail.com
http://sumdu.edu.ua/ukr/
mailto:irdepartment@ukr.net
http://www.khnu.km.ua/
http://www.nmu.org.ua/
mailto:rector@nmu.org.ua
mailto:elenachurikanova@gmail.com
http://bdpu.org/
mailto:rector@bdpu.org
mailto:Lyman@ukr.net
http://www.univ.kiev.ua/
mailto:office.chief@univ.net.ua
http://www.chnu.edu.ua/
mailto:rector@chnu.edu.ua
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Відповідальна особа: 

Андрій Гожик, директор Науково-

методичного центру організації 

навчального процесу 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  

Контакти: тел +38(044)-239-3250 

andriy.gozhyk@gmail.com; 

Володимир Анатолійович 

ЗАСЛАВСЬКИЙ, професор, заступник 

декана з міжнародних зв'язків 

Контакти: тел.: +38 044 259-04-27 

е-адреса: zas@unicyb.kiev.ua 

Відповідальна особа: 

Ігор Михайлович ЧЕРЕВКО 

професор, зав. кафедри математичного 

моделювання  

Контакти: 

тел.: +38050 156 35 41 

е-адреса: i.cherevko@chnu.edu.ua 

Одеський національний університет ім. 

І. І. Мечникова Інститут соціальних наук 

onu.edu.ua/  тел.: +38 048 723 5254 

Відповідальна особа: 

Сергій Володимирович ГЛЕБОВ  

кандидат політичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин  

Контакти: 

тел.: +38066 789 08 22 

е-адреса: sergglebov@gmail.com 

Міністерство освіти і науки України 

www.mon.gov.ua 

тел.: (044) 481-32-21;факс: (044) 236-10-49 

е-адреса: ministry@mon.gov.ua 

Відповідальна особа: 

Алла Вікторівна РИБАЛКО, начальник 

відділу університетської освіти 

Контакти: тел.: 044 481 32 36 

е-адреса: a_rybalko@mon.gov.ua 

Українська асоціація студентського 

самоврядування; www.uass.org.ua/ 

тел./факс: +38 044 383 58 23 

е-адреса: info@uass.org.ua 

 

ДОУ «Навчально-методичний центр з 

питань якості освіти»; http://ak.gov.ua/ 

тел./факс: +38044 456-85-62  

044 204-98-06, 044 456-85-67 

е-адреса: info@ak.gov.ua 

Сайт проекту: http://quaere.pwr.edu.pl/; https://www.facebook.com/qualityassurancesystem/  

 

  

mailto:andriy.gozhyk@gmail.com
javascript:void(0)
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Capacity Building Projects of 2nd call for proposals 2016-2019 

 

 

Internet of Things: Emerging Curriculum  

for Industry and Human Applications 

573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: ALIOT 

National Joint Project Priority – Curricula Development 

Project duration: 15 October 2016 – 14 October 2019 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:  816725,00 € 

Target groups: university students, Lifelong Learning 

Grant holder:  

University of Newcastle upon Tyne 

United Kingdom 

Coordinator and General Manager:  

Prof. Chris Phillips   

Contacts: tel: +44 191 208 7972 

 e-mail: chris.phillips@ncl.ac.uk 

Partnership: 

▪ Leeds Beckett University, United Kingdom 

▪ University of Coimbra, Portugal 

▪ KTH Royal Institute of Technology, Sweden 

▪ Institute of Information Sciences & Technologies 

of the National Research Council, Italy 

▪ National Aerospace University n.a. 

N. E. Zhukovsky «Kharkiv Aviation Institute» , 

Ukraine 

▪ Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 

University, Ukraine 

▪ V. Dahl East Ukrainian National University, 

Ukraine  

▪ Odessa National Polytechnic 

University, Ukraine 

▪ Ternopil National Economic 

University, Ukraine 

▪ Petro Mohyla Black Sea National 

University, Ukraine 

▪ Zaporizhzhya National Technical 

University, Ukraine 

▪ G.Ye. Pukhov Institute for 

Modelling in Energy Engineering, 

Ukraine 

▪ IT ALLIANCE Education Industry 

Science, Ukraine 

▪ SmartME University, Ukraine 

▪ Ministry of Education and Science 

Project goals and objectives: 

The wider objective of curriculum development project ALIOT is to provide studies in the 

emerging field of Internet of Things (IoT) according to the needs of the modern society; to bring 

the universities closer to changes in global (Information and Communication Technology) ICT 

labour market and world education sphere; to give students an idea of various job profiles in 

different IoT domains. 

Specific project objectives are: 

• to introduce a multi-domain and integrated IoT programme for master students in UA 

universities by September 2019; 

• to introduce a multi-domain and integrated IoT programme for doctoral students in UA 

universities by September 2019; 

• to provide the mechanism for intensive capacity building measures for UA ICT tutors by 
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September 2019; 

• to establish a multi-domain IoT Cluster Network in Ukraine by September 2019. This 

network will provide an environment for knowledge sharing and transfer as well as cross-

fertilisation of innovative IoT-related research ideas and practices between the academic 

and industrial sectors. 

Activities: 

• to introduce a multi-domain and integrated IoT programme for master students in UA 

universities by September 2019; 

• to introduce a multi-domain and integrated IoT programme for doctoral students in UA 

universities by September 2019; 

• to provide the mechanism for intensive capacity building measures for UA ICT tutors by 

September 2019; 

• to establish multi-domain IoT Cluster Network in Ukraine by September 2019. 

Expected results: 

✓ a multi-domain and integrated IoT programme for master students in UA universities 

by September 2019 is introduced; 

✓ a multi-domain and Integrated IoT programme for doctoral students in UA universities 

by September 2019 is introduced; 

✓ the mechanism for intensive capacity building measures for UA ICT tutors is provided; 

✓ the multi-domain IoT Cluster Network in Ukraine is established. 

 

Project coordinator in Ukraine 

National Aerospace University n. a. N. E. Zhukovsky «Kharkiv Aviation Institute»;  www.khai.edu  

tel.: +38(057)7884009; +38(057)3151056, fax: +38(057)3151131 

Responsible person: Prof. Vyacheslav KHARCHENKO,  

Head of computer systems and networks department 

Contacts: tel.: +38(057)7884503; +380679151989; e-mail: v.kharchenko@csn.khai.edu 

 

Partners from Ukraine: 

Odessa National Polytechnic University 

http://www.opu.ua/ 

tel.:+380482344025, e-mail: opu@opu.ua 

Responsible person:  

Prof. Dmitry MAEVSKY, department of 

theoretical principles and general electrical 

engineering 

Contacts:  

tel: +380503362544, 

e-mail: dmitry.a.maevsky@gmail.com 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 

University  http://www.chnu.cv.ua/ 

tel.: +380372584707,  

e-mail: office@chnu.edu.ua 

Responsible person:  

Dr. George VOROBETS, head of computer 

systems & networks department 

Contacts: tel.: +380668844640  

e-mail: g.vorobets@chnu.edu.ua 

http://www.khai.edu/
mailto:v.kharchenko@csn.khai.edu
file:///C:/Users/Anastasiya/Downloads/dmitry.a.maevsky@gmail.com
file:///C:/Users/Anastasiya/Downloads/g.vorobets@chnu.edu.ua
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Volodymyr Dahl East Ukrainian National 

University,  http://snu.edu.ua/ 

tel.: +38(06452)40342 

Responsible person:  

Prof. Inna SKARGA-BANDUROVA,  

Contacts:  

tel.: +380660477275, 

e-mail: skarga_bandurova@ukr.net 

G.Ye. Pukhov Institute for Modelling in 

Energy Engineering  ipme.kiev.ua 

tel.: +38(044)4241063,  

fax.: +38(044)4240586 

Responsible person:  

Prof. Vladimir MOKHOR, director 

Contacts:  

tel: +380956883700 

e-mail:  v.mokhor@gmail.com 

Ternopil National Economic University 

http://www.tneu.edu.ua 

tel.: +38(0352)475078 

Responsible person:  

Prof. Anatoly SACHENKO, faculty of computer 

information technologies 

Contacts:  

tel.: +380974313425, 

e-mail: as@tneu.edu.ua 

Petro Mohyla Black Sea State National 

University http://www.chdu.edu.ua 

tel.: +380152500333 

e-mail: rector@chdu.edu.ua 

Responsible person:  

Prof. Yuriy KONDRATENKO, intelligent 

information systems department 

Contacts:  

tel: +380152464074,  

e-mail:  y_kondrat2002@yahoo.com 

Zaporizhzhya National Technical University 

http://www.zntu.edu.ua/ 

tel.: +38(061)7642506, fax: +38(061)7642141 

Responsible person:  

Dr. Ravil KUDERMETOV, head of computer 

systems & networks department 

Contacts:  

tel.: +380509479790 

e-mail: kudermetov@gmail.com 

SmartME University 

https://smartme.university/ 

tel.: +38(044)2388301 

Responsible person:  

Oksana BILA, director 

Contacts:  

tel.: +380664448878                                            

e-mail: oksana@smartme.university 

IT ALLIANCE Education Industry Science 

http://www.it-alliance.org.ua 

Responsible person:  

Oleksandr GORDIEIEV, Dr., expert 

Contacts:  

tel: +380951300557,  

e-mail:  alex.gordeyev@gmail.com 

Ministry of Education and Science of Ukraine  

www.mon.gov.ua 

tel.: +380444813221; tel.: +380444813280 

fax: +380444814796 

Responsible person: Mrs. Anja NOVOSAD 

Head of International Cooperation and 

European Integration Department 

e-mail: a_novosad@mon.gov.ua 

Project web-site: aliot.eu.org    
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Інтернет речей: нова освітня програма для 

потреб промисловості та суспільства 

573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту: ALIOT 

Національний  Спільний проект Пріоритет – Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 816725,00 € 

Цільова група: студенти, учасники системи безперервного навчання 

Отримувач гранту:  

Університет Ньюкаслу, Ньюкасл, Велика 

Британія 

Координатор: проф. Кріс Філіпс 

Контакти: тел.: +44(191)2087972 

e-адреса: chris.phillips@ncl.ac.uk 

Партнерство: 

▪ Університет Бекет м. Лідс, Велика 

Британія 

▪ Університет м. Коімбра, Португалія 

▪ Королівський технологічний інститут, 

Швеція 

▪ Інститут інформаційних наук і технологій  

Національної дослідницької ради, Італія 

▪ Національний аерокосмічний університет 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», Україна 

▪ Чернівецький національний університет 

ім. Юрія Федьковича, Україна 

▪ Східноукраїнський національний 

університет ім. Володимира Даля, 

Україна 

 

▪ Одеський національний політехнічний 

університет, Україна 

▪ Тернопільський національний 

економічний університет, Україна 

▪ Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, Україна 

▪ Запорізький національний технічний 

університет, Україна 

▪ Інститут проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г. Є. Пухова, Україна 

▪ IT-Альянс Освіта  Індустрія Наука, 

Україна 

▪ SmartME University, Україна 

▪ Міністрерство освіти і наки України 

Мета та завдання проекту: 

Загальна мета проекту ALIOT по розробці освітніх програм полягає в забезпеченні 

досліджень в новій області Інтернету речей (ІР) відповідно до потреб сучасного 

суспільства; наближенні університетів до змін у світовому ринку праці в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і світовій сфері освіти; наданні студентам 
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уявлення щодо різних профілів роботи в різноманітних областях ІР. 

Завдання проекту:  

• запровадити багато-доменну і комплексну освітньої програми з ІР для студентів 

магістратури в університетах України до вересня 2019; 

• запровадити багато-доменну і комплексну програми з ІР для докторантів в 

університетах України до вересня 2019; 

• забезпечити механізми інтенсивних заходів нарощення потенціалу викладачів ІКТ в 

Україні до вересня 2019; 

• створити багато-доменну мережу кластерів інтернету речей в Україні до вересня 2019. 

Ця мережа забезпечить середу для обміну та передачі знаннями, а також взаємного 

розвитку інноваційних дослідницьких ідей і практик між науковими та промисловими 

секторами в області інтернету речей. 

Напрями діяльності за проектом: 

• запровадження багато-доменної і комплексної освітньої програми з ІР для студентів 

магістратури в університетах України до вересня 2019; 

• запровадження багато-доменної і комплексної освітньої програми з ІР для докторантів 

в університетах України до вересня 2019; 

• забезпечення механізму інтенсивних заходів нарощення потенціалу викладачів ІКТ в 

Україні до вересня 2019; 

• створення багато доменної мережі Кластерів ІР в Україні до вересня 2019. 

Очікувані результати: 

✓ Запроваджена багато доменна і комплексна освітня програма з ІР для студентів 

магістратури в університетах України до вересня 2019; 

✓ запроваджена багато-доменна і комплексна освітня програма з ІР для докторантів 

в університетах України до вересня 2019; 

✓ забезпечено механізм інтенсивних заходів з нарощення потенціалу викладачів ІКТ 

в Україні до вересня 2019; 

✓ створено багато доменну мережу Кластерів ІР в Україні до вересня 2019. 

Координатор проекту від України: 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», www.khai.edu  

+38 (057) 788-40-09; +38 (057) 315-10-56, fax: +38 (057) 315-11-31  

Відповідальна особа: д.т.н., проф. Вячеслав ХАРЧЕНКО 

Завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж  

Контакти: +38 (057) 7884503; +38 067 9151989; e-пошта: v.kharchenko@csn.khai.edu 
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Партнери з України:  

Одеський національний політехнічний 

університет http://www.opu.ua/ 

тел.: +38 0482 344025 

Відповідальна особа:  

Дмитро МАЄВСЬКИЙ, професор, завідувач 

кафедри теоретичних основ і загальної 

електротехніки 

Контакти: тел.: +380503362544 

e-пошта:  dmitry.a.maevsky@gmail.com 

Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича тел.: +38 0372 58-47-07 

http://www.chnu.cv.ua/ office@chnu.edu.ua 

Відповідальна особа:  

Георгій ВОРОБЕЦЬ, к.т.н., завідувач 

кафедри комп’ютерних систем та мереж 

Контакти: тел.: +380668844640  

e-пошта: g.vorobets@chnu.edu.ua 

Східноукраїнський Національний 

університет імені В. Даля http://snu.edu.ua/ 

тел.: +38(0645)40342 

Відповідальна особа:  

Інна СКАРГА-БАНДУРОВА 

професор, доцент  

Контакти: тел.: +3806604772752  

e-пошта: skarga_bandurova@ukr.net 

Запорізький національний технічний 

університет www.zntu.edu.ua/ 

тел.: +38 (061) 764-25-06 

Відповідальна особа:  

Равіль КУДЕРМЕТОВ, доктор, завідувач 

кафедри комп’ютерних систем та мереж 

Контакти:  тел.: +380509479790, 

e-пошта: kudermetov@gmail.com 

Тернопільський національний економічний 

університет www.tneu.edu.ua 

тел.: +38 0352 475078  

Відповідальна особа:  

Анатолій САЧЕНКО, професор, факультет 

комп’ютерних інформаційних технологій 

Контакти:  тел.: +380974313425 

e-пошта: as@tneu.edu.ua 

Чорноморський державний університет 

ім. Петра Могили www.chdu.edu.ua 

тел.: +38 0152 500333 

Відповідальна особа:  

Юрій КОНДРАТЕНКО, професор   

Контакти:  

тел.: +380956883700 

e-пошта: y_kondrat2002@yahoo.com 

Інститут проблем моделювання в енергетиці 

ім. Г.Є. Пухова ipme.kiev.ua 

тел.: +38(044)4241063, факс: +38(044)4240586 

Відповідальна особа: 

Володимир МОХОР, професор, директор 

Контакти:  

тел.: +380152464074 

e-пошта: v.mokhor@gmail.com 

SmartME University 

https://smartme.university/ 

тел.: +38 (044) 238-83-01 

Відповідальна особа:  

Оксана БІЛА, директор 

Контакти: тел.: +380664448878  

e-пошта: oksana@smartme.university 

Сайт проекту:  aliot.eu.org 
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 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW FOR 

UNIVERSITIES OF UKRAINE AND MOLDOVA 

573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: HRLAW 

Regional Joint Project Priority – Curricula Developement 

Project duration: 15 October 2016 – 14 October 2019 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:  746 380,00 € 

Target groups: university students, PhD students, refugees from occupied territories. 

Grant holder:  

Tallinna Tehnikaulikool, 

Estonia 

Coordinator and General Manager:  

Dr. Madli KRISPIN, Head of International 

projects Department  

Contacts: tel: +372 620 35 02 

e-mail: madly.krispin@ttu.ee 

Partnership: 

▪ Tallinna Tehnikaulikool, Estonia 

▪ University College Cork, National 

University Of Ireland, Republic of 

Ireland 

▪ Kungliga Tekniska Hoegskolan, Sweden 

▪ University of Huddersfield, Great Britain 

▪ Inercia Digital S.L., Spain 

▪ Moldova State University, Moldova 

▪ Police Academy «Stefan cel Mare», 

Moldova 

▪ Alecu Russo Balti State University, 

Moldova 

▪ Centrul Republican pentru copii si tineret 

GUTTA-CLUB, Moldova 

▪ Ministry of Education of the Republic of 

Moldova, Moldova  

▪ National Law University, Kharkiv, 

Ukraine 

▪ National Aerospace University named 

after M. Zukovskiy «Kharkiv Aerospace 

Institute», Ukraine  

▪ Khmelnitsky National University, 

Ukraine 

▪ International Scientific Technical 

university, Ukraine  

▪ Ukrainian Students Association, Ukraine 

▪ Non-Governmental Organisation 

«MAMA-86»,  Ukraine 

▪ Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

Project goals and objectives: 

The wider objective of the HRLAW project is to enable Ukraine and Moldova to face the 

challenges of dealing with Human Rights policies in accordance with EU and international 

standards through capacity and institutional building measures. 

Specific project objectives are: 

• to establish the Offices of Student Ombudsman and to introduce the Code of Academic 

Integrity by September 2019; 

• to introduce a case-oriented programme on Human Rights for master students in 

Ukrainian and Moldavian universities by September 2019; 
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• to introduce a case-oriented programme on Human Rights for doctoral students in 

Ukrainian and Moldavian universities by September 2019; 

• to provide the mechanism for intensive capacity building measures for Ukrainian and 

Moldavian Law tutors by September 2019. 

 

Activities: 

• in-depth and SWOT analysis; 

• creation and incorporation of Offices of Student Ombudsman (OSO) into host 

universities structure; 

• equipping of the OSO offices; 

• development of master modules, lecture books and internship schedule; 

• development of doctoral modules, lecture books and internship schedule; 

• implementation of curricula, guest lectures and internships; 

• training by EU experts at UA & MD universities; 

• development of LLL modules; 

• preparation of technical and financial reports; 

• executing inter-project coaching act-s; 

• design and initial development of the web site; 

• development of funding maps; 

• operational & financial project management. 

 

Expected results 

✓ Analyzed experience and best practice examples of the EU partners; 

✓ Offices of Student Ombudsman (OSO) established at the PCUs within already existing 

relevant centers; 

✓ 2 national code of academic integrity protocols developed and verified; 

✓ Curricula & lecture books for 9 master modules for all 6 UA and MD universities 

developed; 

✓ Case-oriented Human Rights curricula of 5 doctoral modules and lecture books for 

doctoral students are developed, verified and piloted; 

✓ OSO equipped; 

✓ Curricula + Lecture Books for 2 Lifelong Learning modules; 

✓ The project website and OSOs web-sites developed; 

✓ Two national funding maps, workplans developed; 

✓ Quality plan developed, internal and external project evaluation performed. 

✓ Dissemination & Sustainability Strategy developed and implemented. 

✓ Project coordination, financial and operational management performed. 
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Project coordinator in Ukraine 

National Aerospace University named after M. Zukovskiy «Kharkiv Aviation Institute» 

(KhAI); www.khai.edu; tel.: +38(057) 788-40-18,  +38 (057) 788-40-09, fax: +38 (57) 315-11-31 

 

Responsible person: PhD, Kostiantyn DANKO, International Projects Manager 

Contacts: tel.: +380957275652; +38 (057) 788-40-59; e-mail: kostiantyn.a.danko@gmail.com 

Partners from Ukraine: 

National Law University (NLU); nlu.edu.ua 

tеl.: +380577041120; fax: +380577041171; 

Responsible person:  

Dr. Chastnyk Oleksandr 

Head of Department 

Contacts: tel.:+380577049331 

e-mail: chastnyk@gmail.com 

Ukrainian Students Association 

www.yss.com.ua 

tеl.: +380674466077; fax: +380444569290; 

Responsible person:  

Mr. Stanislav Kutsenko, Director 

Contacts: tel.:+380674466077 

e-mail: a57@ukr.net 

Khmelnitskiy National University (KhNU); 

www.khnu.km.ua 

tеl.: +380382728076; fax: +380382223265; 

Responsible person:  

Dr. Dmytro Medzatyi, Associate Professor 

Contacts: tel.:+380677128686 

e-mail: medza@ukr.net 

International Scientific Technical 

university (ISTU); www.istu.edu.ua 

tеl.: +380442915364; fax: +380445592433; 

Responsible person:  

Prof. Veronika Khudoley, Rector 

Contacts: tel.:+380674665155 

e-mail: veronika_xxx@ukr.net 

All-Ukrainian environmental non-

governmental organisation«MAMA-86» 

www.mama-86.org.ua; 

tеl.: +380444561338; fax: +380444534796; 

Responsible person:  

Dr. Olga Tsygulyova, Deputy Head 

Contacts: tel.:+380670220817;  

e-mail: tsygulyova@gmail.com 

Ministry of Education and Science of 

Ukraine  www.mon.gov.ua 

tel.: +380444813221; tel.: +380444813280 

fax: +380444814796 

Responsible person: Mrs. Anja NOVOSAD 

Head of International Cooperation and 

European Integration Department 

e-mail: a_novosad@mon.gov.ua 

Project web-site: tbc 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-

page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/518a1566-1f9e-4b29-9047-6c7fabc2ec75 
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Європейське законодавство в сфері прав людини 

для університетів України та Молдови 

573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту: HRLAW 

Регіональний Спільний проект Пріоритет – Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 746 380,00 € 

Цільова група: студенти, аспіранти, біженці з окупованих територій. 

Отримувач гранту:  

Талліннський Технічний Університет,  

Естонія 

Координатор: Мадлі Кріспін, Начальник 

відділу міжнародних проектів  

Контакти: тел.: +372 620 35 02 

е-адреса: madly.krispin@ttu.ee 

Партнерство: 

▪ Талліннський Технічний Університет, 

Естонія  

▪ Університет Коледж Корку, 

Національного університету Ірландії, 

Республіка Ірландія 

▪  Королівський Технічний Університет, 

Швеція 

▪ Університет Хадерсфільду, 

Великобританія 

▪ ТОВ Інерція Діджитал, Іспанія 

▪  Молдовський державний університет, 

Молдова 

▪ Поліцейська академія ім. Штефана чел 

Маре, Молдова 

▪ Бельцький державний університет ім. 

Алеку Руссо, Молдова 

▪ Республіканський центр для дітей та 

молоді ГУТТА-КЛАБ, Молдова 

 

 

 

▪ Міністерство освіти Республіки 

Молдова, Молдова 

▪ Національний юридичний університет 

ім. Ярослава Мудрого, Україна 

▪ Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський Авіаційний Інститут», 

Україна 

▪ Хмельницький національний 

університет, Україна  

▪ Міжнародний науково-технічний 

університет ім. академіка Ю. Бугая, 

Україна 

▪ Українська студентська асоціація, 

Україна 

▪ Недержавна організація «МАМА-86», 

Україна 

▪ Міністерство освіти та науки України, 

Україна 
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Мета та завдання проекту: 

Метою проекту HRLAW є підтримка  України і Молдови у подоланні викликів, пов’язаних 

із впровадженням Європейської політики та міжнародних стандартів у сфері захисту прав 

людини за рахунок створення потенціалу та розробки відповідного інструментарію. 

Завдання проекту:  

• створити Офіси Студентського Обмудсмену та запровадити Кодекс академічної 

чесності до вересня 2019 р.; 

• впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для студентів магістратури в 

українських і молдавських університетах до вересня 2019 року; 

• впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для докторантів в українських і 

молдавських університетах до вересня 2019 року; 

• забезпечити механізм для інтенсивних заходів зі створення потенціалу для українських 

і молдавський тренерів з права до вересня 2019 року. 

Напрями діяльності за проектом: 

• SWOT аналіз; 

• створення та інтеграція в структуру університетів партнерів Офісів Студентського 

Омбудсмену (ОСО); 

• оснащення ОСО; 

• розроблення магістерських модулів, підручників та графіків стажування; 

• розроблення навчальних модулів для аспірантів, підручників та графіків стажування; 

• реалізація навчальних програм, гостьових лекцій та стажувань; 

• проведення Європейськими спеціалістами тренінгів в Українських та Молдавських 

університетах; 

• розроблення навчальних модулів для безперервного навчання; 

• підготовка технічного та фінального звітів; 

• реалізація заходів з поширення інформації про проект; 

• розроблення дизайну та запуск сайту проекту; 

• розроблення карт фінансування; 

• операційний та фінансовий менеджмент проекту. 

Очікувані результати: 

✓ Проаналізовано досвід та кращі приклади Європейських партнерів. 

✓ Створено ОСО в університетах країн-партнерів, в структурі відповідних існуючих 

центрів. 

✓ Розроблено і вивірено 2 національних протоколи коду академічної чесності. 

✓ Розроблено навчальні програми та підручники для 9 модулів для магістрів 6 

українських та молдавських університетів.  

✓ Розроблено вивірено та випробувано підручники й навчальні програми із 5 кейс-

орієнтованих модулів з прав людини для докторантів в українських і молдавських 

університетах. 

✓ Оснащено ОСО. 

✓ Розроблено навчальні програми та підручники для 2 модулів для безперервного 

навчання. 
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✓ Розроблено сайти проекту та ОСО. 

✓ Розроблено два національних робочих плани та карти фінансування. 

✓ Розроблено план якості проекту та проведено оцінку якості проекту. 

✓ Розроблено та реалізовано стратегію стійкості результатів, розповсюдження і 

використання результатів проекту. 

✓ Реалізовано координацію проекту, виконано фінансовий та оперативний 

менеджмент. 

Координатор проекту від України: 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» www.khai.edu  

тел.: +38(057) 788-40-18,  +38 (057) 788-40-09, факс: +38 (57) 315-11-31 

Відповідальна особа: ст. викладач Костянтин ДАНЬКО, керівник міжнародних проектів 

Контакти: тел.: +380957275652; +38 (057) 788-40-59;  e-адреса: kostiantyn.a.danko@gmail.com 

Партнери з України:  

Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого; nlu.edu.ua 

тел.: +380577041120; факс: +380577041171 

Відповідальна особа: 

Олександр ЧАСТНИК, доцент, керівник 

відділу міжнародних програм і зв’язків 

Контакти: тел.: +380577049331 

e-адреса: chastnyk@gmail.com 

Хмельницький національний університет 

(ХНУ); www.khnu.km.ua 

тел.: +380382728076; факс: +380382223265; 

Відповідальна особа: 

Дмитро МЕДЗАТИЙ, доцент 

Контакти:  

тел.:+380677128686 

e-адреса: medza@ukr.net 

Міжнародний науково-технічний 

університет (МНТУ); www.istu.edu.ua 

тел.: +380442915364; факс: +380445592433 

Відповідальна особа:  

проф. Вероніка ХУДОЛЕЙ, ректор 

Contacts: тел.:+380674665155 

Українська Студентська Спілка (УСС); 

www.yss.com.ua 

тел.: +380674466077; факс: +380444569290; 

Відповідальна особа: 

Станіслав КУЦЕНКО, директор 

Контакти: тел.:+380674466077; a57@ukr.net 

Всеукраїнська екологічна ГО «MAMA-86» 

www.mama-86.org.ua 

Відповідальна особа:  

Ольга ЦИГУЛЬОВА 

заступник директора 

Контакти: тел.:+380670220817;  

e-адреса: tsygulyova@gmail.com 

Міністерство освіти і науки України 

www.mon.gov.ua; тел.: +380444813221 

+380444813280; факс: +380444814796 

Відповідальна особа: Ганна НОВОСАД 

начальник управління міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції 

Контакти: a_novosad@mon.gov.ua 

Сайт проекту: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-

page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/518a1566-1f9e-4b29-9047-6c7fabc2ec75 

mailto:a57@ukr.net
http://www.mama-86.org.ua/
http://www.mon.gov.ua/
mailto:a_novosad@mon.gov.ua
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 STUDENTS’ MOBILITY CAPACITY BUILDING IN 

HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND SERBIA 

 

574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP 

 

Project acronym: MILETUS 

Multi-Country Cross-Rerional 

Structural Project 

Priority – Improving management and operation of HE 

institutions 

Project duration: 15 October 2016 – 14 October 2019 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:  953 973,80 € 

Target groups: university students; students with disabilities; university teaching and 

administrative staff; ministries; employers.  

Grant holder:  

Hamburg University of  Technology (TUHH), 

Germany 

Coordinator and General Manager:  

Univ.-Prof. Dr. Thorsten Blecker 

Contacts: tel: +49-40-42878-3524 

 e-mail: Blecker@tu-harburg.de  

Partnership: 

▪ University of Novi Sad, Republic of Serbia 

▪ University of Niš, Republic of Serbia  

▪ Singidunum University, Republic of Serbia 

▪ Ministry of Education, Science and 

Technological Development of the Republic 

of Serbia 

▪ Hamburg University of Technology, 

Germany 

▪ Politecnico di Milano, Italy 

▪ Aalborg University, Denmark 

▪ Top Class, Republic of Serbia  

 

▪ National University of Kyiv-Mohyla 

Academy, Ukraine  

▪ Mykolayiv National Agrarian University, 

Ukraine 

▪ Private Higher Educational Institution 

Kharkiv University of Humanities 

«Peoples Ukrainian Academy», Ukraine 

▪ Lesya Ukrainka Eastern European 

National University, Ukraine 

▪ Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Ukraine 

Project goals and objectives: 

The project’s main objective consists in students’ mobility capacity building at HEIs in Serbia 

and Ukraine while improving graduates’ employability chances and enhancing quality of PhD 

students’ research. 

Main emphasis will be made on enabling and facilitation of students’ mobility initiatives on 

ministerial and institutional levels. At this, a special effort will be made to open up mobility 

programs to students with disabilities. While leveraging mobility capacity not only introduces 

students to new learning experiences, within the framework of this project graduates’ 

employability chances will be improved and collaboration circles of PhD students will be 

broadened. 
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Specific project objectives are: 

• Building capacity of ministry responsible for HE for future initiation and 

implementation of or counseling with regard to students’ mobility programs. 

• Improving students’ mobility initiatives governance at HEIs. 

• Broadening knowledge of teaching staff in peculiarities of students’ mobility runs 

guidance and learning materials preparation. 

• Experiencing virtual, real and blended mobility runs. 

• Enabling and facilitating participation of students in mobility programs (especially 

physically limited and otherwise deprived students). 

• Enhancing graduates’ employability chances by helping students develop required 

skills in mobility runs. 

• Developing mobility opportunities for PhD level students to broaden their 

collaboration spectrum and improve research quality. 

Activities: 

• Definition of mobility and its role in educational process, existing regulatory basis and 

identified practices in Serbia and Ukraine followed by collection and analysis of good / 

best practices in the field of students’ mobility will be made. 

• Students, especially those with impairment precluding them from the opportunity to 

embark on a real students’ mobility experience, will be asked to elaborate on their needs, 

wishes, and requirements for virtual mobility runs. 

• International companies’ representatives will be asked to detail competences potential 

employees are expected to have for working in geographically dispersed groups, i.e. to be 

able to work for such companies. 

• Analysis of EU, Serbian, and Ukrainian students and universities’ experiences as well as 

the needs of (disabled) students and their future employees will be synthesized in a report 

to be published for all participants from Ukraine and Serbia. This report will 

fundamentally prepare participants for training sessions. 

• HEI teaching and international office staff in Ukraine and Serbia will be selected according 

to the criteria to participate in the five-day, 8 hours/day train-the-trainer session on 

building internationalization and mobility capacity, enabling teachings and 

administrative staff (TS and AS) to accompany students’ mobility initiatives. 

• Literature, e.g. on internationalization, students’ mobility, international project 

management, intercultural competence, and cultural diversity will be purchased for the 

HEIs in partner countries (PCs). 

• International Relations Offices (IROs) at HEIs in PCs will be upgraded to arrange student 

mobility runs (SMRs) or new Students’ Mobility Offices (SMOs) will be set up. 

• After assessing research methodology syllabi and purchased literature the new SMRs 

syllabus will be elaborated. In addition, lectures on research methodology will be 

produced by EU partners and made available through special platform for online video-

resources. Furthermore, each EU partner will produce a lecture for preparatory coaching 

of students before SMRs (on interpersonal communication, cultural diversity, personal 



Erasmus+ Capacity Building Projects in the Field of Higher Education with Ukrainian Partners 

Проекти програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів з України  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73 

  

Prepared by the National Erasmus+ office in Ukraine team© / 

Підготовлено командою проекту ЄС 

«Національний Еразмус+ офіс в Україні»©  

 

time management, networking etc.). 

• Spin-off lectures will be developed by TS from PCs in specific fields (e.g. qualitative and 

quantitative research methods) to be used by students in preparation for SMRs. 

• Master students will be selected for virtual SMRs. Selected students will be granted access 

to learning materials to prepare themselves for virtual SMR. First virtual SMR will be 

supervised by TS from EU HEIs. Students will be grouped in teams, tasks developed for 

virtual SMR will be based on learning materials made available and include elements of 

work in a team on international project. Second virtual SMR will mirror the first one. 

However, TS from PCs will take a role of supervisor and develop tasks on the basis of 

purchased literature, research methodology course and personal spin-off lecture 

produced. 

• SMRs’ format for PhD students will be blended, including virtual and real mobility to 

correspond to customarily differing activity levels in research collaboration. PhD students 

will find research fellows in partner institutions for joint work. Preliminary collaboration 

phase (virtual SMR) will deal with agreeing upon a topic and type of joint work, literature 

research, methodology development etc. Main collaboration phase (real SMR) will take 

place at foreign host institution and mark a more dynamic joint work (running 

simulations, distributing questionnaires, conducting interviews, writing papers etc.). 

Concluding collaboration phase (virtual SMR) will deal with results evaluation, 

hypothesis verification, discussion of future collaboration etc.  

• Methodology for SMPs will be first drafted, then verified and improved in a way as to 

address interests and needs of all SMPs’ participants: students (providing necessary 

guidance on first-order administrative requirements and preparatory coaching), TS (with 

regard to SMRs’ supervision, production of learning materials, tasks development, work 

assessment), AS (concerning SMPs’ arrangement and informational support, 

collaboration with other HEIs), ministries (analyzing, counseling on and promoting SMP 

initiatives). 

Expected results: 

• General students’ mobility and internationalization capacity exploration. 

• Building learning and administrative foundation for the facilitation of students’ 

mobility initiatives. 

• Design and implementation of students’ mobility runs in various scenarios. 

• Methodology development for sustainable realization of students’ mobility initiatives. 

Project coordinator in Ukraine 

National University of Kyiv-Mohyla Academy; www.ukma.edu.ua  

tel.: +380444257770,  +380504465294, fax: +380444255016 

Responsible person: Mrs. Larysa Chovnyuk, Head of International Office 

Contacts: tel.: +380444257770; +380504465294; e-mail: larch@ukma.edu.ua 

 

http://www.ukma.edu.ua/
mailto:larch@ukma.edu.ua
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Partners from Ukraine: 

Mykolayiv National Agrarian University, 

www.mnau.edu.ua   

 

Responsible person:  

Mr. Vitalii Karbashevsky 

Senior officer, Center for International 

Cooperation Contacts: tel.: +380512582959 

e-mail: karbashevsky@mnau.edu.ua  

Kharkiv University of Humanities «Peoples 

Ukrainian Academy»; www.nua.kharkov.ua 

 

Responsible person:  

Ms. Maryna Stepanova 

Head of the International and Public 

Relations Department  

Contacts: tel.:  +380577164408 

e-mail: nua.ovs@gmail.com  

Lesya Ukrainka Eastern European National 

University; http://eenu.edu.ua/ 

Responsible person: Mrs. Marta Sydoruk 

Head of International Relations Office  

Contacts: tel.: +380996408905 

e-mail: marta.sydoruk@eenu.edu.ua  

Ministry of Education and Science of Ukraine; 

www.mon.gov.ua 

Responsible person: Mrs. Anna Novosad 

Head of International Cooperation and 

European Integration Department 

e-mail: a_novosad@mon.gov.ua 

Project web-site: http://miletus.mnau.edu.ua/  

https://www.facebook.com/StudentsMobilityCapacityBuilding/ 

  

mailto:karbashevsky@mnau.edu.ua
http://www.nua.kharkov.ua/
mailto:nua.ovs@gmail.com
http://eenu.edu.ua/
mailto:marta.sydoruk@eenu.edu.ua
http://www.mon.gov.ua/
mailto:a_novosad@mon.gov.ua
http://miletus.mnau.edu.ua/
https://www.facebook.com/StudentsMobilityCapacityBuilding/
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 РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

УКРАЇНИ ТА СЕРБІЇ  

574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP 

Коротка назва проекту: MILЕTUS 

Багатонаціональний структурний 

проект 

Пріоритет – Удосконалення управління вищими 

навчальними закладами 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 953 973,80 Євро 

Цільова група: студенти, учасники системи безперервного навчання 

Отримувач гранту:  

Гамбурзький технологічний університет 

(TUHH), Німеччина 

Координатор: Проф. др. Торстен Блекер,  

Контакти: тел: +49-40-42878-3524 

 e-mail: Blecker@tu-harburg.de  

Партнерство: 

▪ Технічний університет Гамбурга, 

Німеччина 

▪ Міланська політехніка, Італія 

▪ Ольборзький університет, Данія 

▪ Новосадський університет, Республіка 

Сербія 

▪ Ниський університет, Республіка Сербія 

▪ Університет Сінгідунім, Республіка 

Сербія 

▪ Міністерство освіти, науки і 

технологічного розвитку, Республіка 

Сербія 

▪ Топ Клас, Республіка Сербія 

▪ Національний університет «Києво-

Могилянська Академія», Україна 

▪ Миколаївський національний 

аграрний університет, Україна 

▪ Приватний вищий навчальний заклад 

Харківський гуманітарний 

університет «Народна українська 

академія», Україна 

▪ Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

Україна 

▪ Міністерство освіти та науки України, 

Україна 

Мета та завдання проекту: 

Головними завданнями проекту є розвиток потенціалу вищих навчальних закладах Сербії 

і України із запровадження студентської мобільності, що має сприяти кращому 

працевлаштуванню випускників та зростанню якості досліджень PhD студентів.  

Головний акцент буде зроблено на забезпеченні і координації проектів студентської 

мобільності як на національному/міністерському, так і на інституційному рівнях. Особлива 

увага буде приділена програмам мобільності для студентів з обмеженими можливостями. 

Ефективне використання потенціалу мобільності не тільки надасть студентам новий 

академічний досвід, а й покращить їхні шанси на ринку праці, розширить сферу співпраці 

на рівні PhD досліджень.  

Особливі цілі проекту: 
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• Розбудова потенціалу міністерств, відповідальних за вищу освіту, для подальшої 

імплементації ними програм студентської мобільності чи якісного консультування 

щодо запровадження відповідних програм. 

• Удосконалення управління проектами студентської мобільності у вищих навчальних 

закладах. 

• Набуття викладачами знань щодо особливостей академічної координації проектів 

студентської мобільності та підготовки навчальних матеріалів для таких проектів. 

• Ознайомлення із моделями віртуальної, реальною і змішаної мобільності. 

• Уможливлення участі студентів у програмах мобільності (зокрема студентів з 

обмеженими можливостями). 

• Збільшення шансів на якісне працевлаштування випускників університетів завдяки  

навичкам і компетенціям, отриманим під час участі у програмах мобільності. 

• Розвиток можливостей мобільності для студентів PhD рівня з метою розширення 

географії наукової співпраці і покращення якості наукових досліджень. 

Напрями діяльності за проектом: 

• Буде надане визначення терміну «мобільність», а також проаналізовано роль 

мобільності в освітньому процесі, існуюче законодавство, яке регулює студентську 

мобільність, а також поточні практики запровадження мобільності в університетах 

Сербії та Україні. Завдання буде виконано шляхом збору інформації щодо кращих 

практик в царині міжнародної мобільності. 

• Студентам, зокрема тим, які мають особливі потреби, що унеможливлює їхню участь 

у програмах реальної мобільності, буде запропоновано визначити потреби та 

побажання щодо запроваджуваних проектів віртуальній мобільності. 

• Представники міжнародних компаній візьмуть участь в опитуванні щодо вимог до 

своїх потенційних співробітників, зокрема щодо роботи у багатонаціональному 

середовищі. 

• Аналіз досвіду як студентів, так і університетів Європейського Союзу, Сербії та України 

щодо практик мобільності, а також побажання студентів з обмеженими 

можливостями та майбутніх роботодавців буде згенералізовано у звіті, доступ до якого 

буде надано всім учасникам проекту. Цей звіт стане основою підготовки учасників до 

тренінгів. 

• Викладачі і співробітники відділів міжнародного співробітництва вищих навчальних 

закладів України та Сербії, відібрані згідно із виробленими критеріями, візьмуть 

участь у 5-денному, 8-годиному тренінгу щодо розбудови інтернаціоналізації та 

започаткування програм мобільності. По завершенні  тренінгів викладачі та 

співробітники університетів-учасників повинні мати знання і навички для супроводу 

проектів студентської мобільності, а також для подальшої самостійної організації 

подібних тренінгів для колег у своїх університетах. 

• Для університетів-учасників проекту у країнах-партнерах будуть придбані видання з 

питань інтернаціоналізації освіти, організації студентської мобільності, управління 
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міжнародними проектами, основ міжкультурного спілкування і культурного 

різноманіття. 

• З метою уможливлення якісної підтримки проектів студентської мобільності в 

університетах країн-партнерів будуть відповідно оснащені відділи міжнародного 

співробітництва або започатковані  нові офіси студентської мобільності. 

• Після аналізу існуючих курсів з методології наукових досліджень і придбання 

відповідної літератури буде розроблено зміст програм віртуальної мобільності. 

Додатково кожен з університетів-партнерів з ЄС підготує лекції з окремих тем 

методології провадження наукових досліджень, а також інших аспектів участі у 

мобільності (як от основи міжособистісної комунікації, культурного різноманіття, 

time-management, розбудови мережі контактів та ін.). Ці лекції, розміщені на 

спеціальному онлайн-ресурсі, буде запропоновано студентам як підготовчий етап до 

мобільності. 

• Спін-офф лекції з певних тематик, пов’язаних із напрямком навчання студентів 

(наприклад, , якісні і кількісні методи дослідження тощо), буде розроблено 

викладачами з університетів країн-партнерів. Ці лекції також використовуватимуться 

студентами при підготовці до мобільності. 

• Для участі у першій хвилі віртуальної мобільності буде відібрано студентів 

магістерських програм, котрим буде надано доступ до навчальних матеріалів для 

підготовки до мобільності. Першу хвилю віртуальної мобільністю будуть 

координувати викладачі з університетів ЄС. Студентів буде розподілено в групи, 

завдання до виконання будуть ґрунтуватися на згаданих навчальних матеріалах і 

включатимуть елементи роботи в команді міжнародного проекту. Друга хвиля 

віртуальної студентської мобільності буде дзеркальним відображенням першої, але 

координуватиметься викладачами з країн-партнерів. Зазначені викладачі 

відповідатимуть за розробку завдань до мобільності, ґрунтуючи їх на придбаних 

джерелах, оновленому курсі з методології наукових досліджень і власних спін-офф 

лекціях. 

• Мобільність PhD студентів передбачатиме змішаний формат і включатиме як етапи 

віртуальної, так і реальної мобільності відповідно до фаз реалізації спільного 

наукового проекту. Насамперед PhD студенти  здійснять пошук колег у партнерських 

інституціях для виконання спільного наукового дослідження. Під час первинного етапу 

співпраці (здійснюватиметься у форматі віртуальна мобільність) буде узгоджуватися 

тема і види спільної наукової діяльності, здійснено аналіз існуючої наукової  

літератури, розроблено методологію дослідження тощо. Головний етап співпраці 

(виконуватиметься у форматі реальної мобільність) відбуватиметься в іноземному 

університеті і матиме більш динамічний характер щодо виконуваної діяльності 

(наприклад, здійснення наукового моделювання, проведення опитування, інтерв’ю, 

написання статті тощо). Заключний етап співпраці (повторна віртуальна мобільність) 

буде присвячено оцінці результатів, верифікації гіпотез, обговоренню майбутньої 

співпраці тощо. 
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• Перший начерк методологічних рекомендацій щодо започаткування і виконання 

проектів студентської мобільності, підготовлений на початку проекту, буде 

верифіковано і удосконалено на подальших етапах його виконання, при цьому  буде 

враховано інтереси і потреби усіх сторін, заангажованих до імплементації студентської 

мобільності, як от: студентів (так, будуть представлені рекомендації  щодо 

першочергових адміністративних кроків до участі у мобільності, а також підготовчого 

етапу), викладачів (рекомендації щодо координація проектів студентської мобільності, 

підготовки навчальних матеріалів, розробки завдань, оцінювання), адміністративних 

співробітників (адміністративні нюанси виконання проектів студентської мобільності, 

інформаційна підтримка, започаткування і підтримка співпраці з іншими 

університетами), міністерств (аналіз, консультування і просування проектів 

студентської мобільності). 

Очікувані результати: 

✓ Загальний аналіз стану та потенціалу впровадження проектів студентської мобільності 

та інтернаціоналізації університетів. 

✓ Розбудова академічних та адміністративних засад для підтримки проектів студентської 

мобільності. 

✓ Розробка та імплементація проектів студентської мобільності у різних сценаріях її 

виконання. 

✓ Розробка методологічних рекомендації для запровадження та реалізації проектів 

студентської мобільності.  

Координатор проекту від України: 

Національний університет «Києво-Могилянська Академія» www.ukma.edu.ua 

Тел. +380444257770,  +380504465294, факс: +380444255016 

Відповідальна особа: Лариса Човнюк, начальник відділу міжнародного співробітництва 

Контакти: тел.: +380444257770; +380504465294, і-мейл: larch@ukma.edu.ua 

Партнери з України:  

Миколаївський національний аграрний 

університет  

www.mnau.edu.ua   

Відповідальна особа: Віталій Карбашевский, 

провідний спеціаліст, Центр міжнародної 

співпраці 

Контакти: тел..: +380512582959 

е-мейл: karbashevsky@mnau.edu.ua 

Приватний вищий навчальний заклад 

Харківський гуманітарний університет 

«Народна українська академія», Україна 

www.nua.kharkov.ua 

Відповідальна особа: 

Марина Степанова, начальник відділу 

міжнародних відносин 

Контакти: тел.: +380577164408 

е-мейл: nua.ovs@gmail.com 

 

 

 

http://www.ukma.edu.ua/
mailto:karbashevsky@mnau.edu.ua
mailto:nua.ovs@gmail.com
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Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

http://eenu.edu.ua/  

Відповідальна особа: Марта Сидорук 

начальник відділу міжнародних відносин 

Контакти: 

тел.: +380996408905  

e-мейл: marta.sydoruk@eenu.edu.ua  

Міністерство освіти та науки України 

www.mon.gov.ua 

Відповідальна особа:  

Ганна Новосад 

еачальник управління міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції 

Контакти:  

e-мейл: a_novosad@mon.gov.ua 

Project web-site: http://miletus.mnau.edu.ua/  

https://www.facebook.com/StudentsMobilityCapacityBuilding/ 

 

  

http://eenu.edu.ua/
mailto:marta.sydoruk@eenu.edu.ua
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STRUCTURING COOPERATION IN DOCTORAL 

RESEARCH, TRANSFERRABLE SKILLS TRAINING, 

AND ACADEMIC WRITING INSTRUCTION IN 

UKRAINE'S REGIONS  

 

574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP  

Project acronym: DocHub 

National Structural Project Priority – Improving management and operation of HE 

institutions 

Project duration: 15 October 2016 – 14 October 2019 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:  992450,00 € 

Target groups: PhD, researchers,  HEI teaching staff, administration and stakeholders, 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

Grant holder:  

Vilnus University,Lithuania, Vilnus 

Akademijos str.4 

LT-08663  

Coordinator and General Manager:  

Prof. Dr. Valentina Dagienė  

Contacts: tel.: +370 698 05448 

 e-mail: valentina.dagiene@mii.vu.lt 

Partnership: 

▪ Vilnius University, Lithuania 

▪ Limerick Institute of Technology, Ireland 

▪ Tampereen Yliopisto (the University of 

Tampere), Finland 

▪ Lumiere Universite Lyon-2, France 

▪ National University «Kyiv-Mohyla 

Academy», Ukraine 

▪ Lviv Polytechnic National University, 

Ukraine 

▪ Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics, Ukraine 

▪ Oles Honchar Dnipropetrovsk National 

University, Ukraine 

▪ V.O. Sukhomlynskyi Mykolayiv National 

University, Ukraine 

 

▪ Institute of Higher Education of the 

National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine, Ukraine 

▪ Institute for Economics and Forecasting 

of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Ukraine 

▪ Institute for Condensed Matter Physics 

of the National Academy of Sciences, 

Ukraine 

▪ Institute for Social and Political 

Psychology of National Academy of 

Educational Sciences, Ukraine 

▪ Institute  Of  Macromolecular Chemistry 

Of Natonal  Academy  Of  Sciences Of 

Ukraine, Ukraine  

▪ Ministry of Education and Science, 

Ukraine 

Project goals and objectives: 

This project aims to accelerate national implementaton of Bologna-style 3rd cycle programs in 

Ukraine by building enabling structures (MinEdu regulations and university-level Codes of 

mailto:valentina.dagiene@mii.vu.lt
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Practice), and to aggregate critical mass (integrating the resources of Academy of Sciences 

research institutes and the teaching and research capacities of universities) for PhD education.  

Within the lifetime of the project, inter-HEI cooperation in PhD training is to become 

institutionalized through the creation of research training clusters focussed around university-

based hubs (Doctoral Schools / DocHubs) that provide teaching and administrative 

infrastructure in 5 regional centers: west, center, east, south, and south-east. Teaching in each 

DocHub will focus on a speciality subject area, and on transferrable skills (e.g. presentations, 

project management, etc.), and on academic writing for publication. The course curricula and 

trainings will be delivered in a blended learning format enabling flexibility and distance 

learning, thus increasing the geographic catchment areas of each DocHub. The adoption of 

appropriate regulatory documents by cluster participants (and their agreement with MinEdu 

and other Ministries) will enable licensing and accreditation of joint PhD programs and PhD 

programs with transfer credit components, and financial transfer of state funds between HEIs. 

Specific project objectives are: 

• Establish 5 inter-HEI thematic research networks, integrated through co-supervision of 

PhD students.  

• Establish 5 inter-HEI Doctoral Schools as research training and admin hubs  

• Design and pilot PhD-level transferrable skills and speciality courses according to EU 

standards. 

• Establish infrastructure for academic writing instruction enabling training of researchers 

to C1 level of proficiency. 

• Adopt HEI-level, Gov't, MinEdu and NAQA regulations enabling agregation of critical 

mass through mobility and inter-HEI cooperation in PhD training.  

Activities: 

• Formal establishment of Doctoral Schools in the 5 DocHub universities - approval of Codes 

of Practice, restructuring of existing Aspirantura dep'ts which currently manage enrolment 

for single-HEI mentorship programs. 

• Training of PC instructors in EU best practices in PhD training - transferrable skills, 

academic writing, and subject-area doctoral teaching. 

• Development and publication of course curricula for transferrable skills, academic writing 

and speciality courses by project staff. 

• Enrolment of upper-year aspirantura students into transferrable skills, academic writing, 

and speciality course pilots. 

• UA gov't adoption of drafted regulatory documents enabling transfer of academic credits 

and state funds between Ukrainian HEIs. 

• Presentation of DocHubs in 5 regions as providers of training in transferrable skills, 

academic writing and speciality courses for other HEIs. 

• Licensing and launch of 5 new inter-HEI PhD programs by the subject-area research groups 

with students assigned EU partner co-supervisors. 

• Successfully managed project with interim and final reports accepted by EACEA. 

Expected results: 

1) To draft, agree, and adopt HEI-level Codes of Practice and state-level regulatory 

frameworks (MinEdu, Cabinet of Ministers, NAQAHE) for the functioning of inter-
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institutional cooperation in PhD training. Specifically, regulations enabling inter-HEI transfers 

of state funds (payments for courses, co-supervision of students from non-host HEIs), 

recognition of transfer credits (both domestic and international), licensing and accreditation 

of inter-HEI joint PhD programs are to be drafted, agreed, and adopted 

2) To establish 5 regional DocHubs as national centers of excellence in PhD training; to agree 

their Codes of Practice; to install infrastructure for tracking enrolment, student progress, 

supervision, mobility, coursework, research results and publications, and to enable blended 

learning; to popularize these DocHubs as centers for aggregation of critical mass for teaching 

and research 

3) To establish 5 inter-HEI subject-specific research networks (political sciences, education 

policy, finance, informatics, and biochemistry) that are integrated through regular seminars 

and co-supervision of PhD students, including using distance learning and videoconferencing. 

Each of the research networks is to include supervisors and PhD students from at least two 

Ukrainian universities and teaching/research staff from at least one EU partner and one AS 

institute. Within the lifetime of the project, each of these networks is expected to launch one 

inter-HEI joint PhD program 

4) To establish infrastructure and systems for training in advanced academic writing 

(customized to thematic area) in each of the DocHubs, including developed and validated 

curricula for blended learning (online content, learning management system, in-class 

equipment), and instructors trained in relevant teaching methods. Course curricula to be 

validated with Cambridge Advanced English testing tools, and scaled to a broad audience of 

researchers seeking to upgrade their writing skills (enabling international publication). The 

courses will be aimed at improving students' proficiency from B2 to C1 level - a niche that is 

not currently served by language schools in Ukraine, so given demand, the DocHub course 

offerings will survive the project lifetime 

 5) To design and pilot transferrable skills (e.g. research management, presentation, teaching 

skills, etc.), and speciality courses (3 for each inter-HEI subject-area group) according to EC 

«Principles for Innovative Doctoral Training» quality standards. 

Project coordinator in Ukraine 

National University of Kyiv-Mohyla Academy, www.ukma.edu.ua  

tel.: +38044 425 6059; fax: +38044 463 67 83 

Responsible person: Dr. Liudmyla Kryvoruchka, Chair of Postgraduates Studies Department, 

Director of Yuchymenko Family Doctoral School at NaUKMA 

Contacts: tel.: +380979544152; +380507445421; e-mail: kryvoruchka@ukma.edu.ua; 

kryvoruchkald@ukma.edu.ua 

Partners from Ukraine: 

Lviv Polytechnic National University   

www.lp.edu.ua                  

tеl.: +38032 258 21 11 

Responsible person: Dr. Hab. Ihor Oleksiv 

Professor, Department of Management and 

International Business, Head of Center for 

International Education 

Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics            

http://www.hneu.edu.ua/ 

tel.: +38057 702 03 04, fax: +38057 702 07 17 

Responsible person: 

Dr. Iryna Zolotaryova, PhD, Professor,  

Information  Systems Department 

http://www.ukma.edu.ua/
javascript:void(0)
mailto:kryvoruchka@ukma.edu.ua
mailto:kryvoruchkald@ukma.edu.ua
http://www.lp.edu.ua/
http://www.hneu.edu.ua/
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Contacts:  

tel.: +380677596158 

e-mail: ol.ih33@gmail.com  

        

Contacts:  

tel.: +380677596158; +380997218145 

e-mail: izolotaryova@gmail.com 

Oles Honchar Dnipropetrovsk National 

University; www.dnu.dp.ua                        

 tеl.: +38056 3749807 

Responsible person:  

Dr. Hab.  Sergiy Okovytyy, Professor 

Vice-Rector for Research 

Contacts: tel.: +380674090243; 

e-mail: sokovyty@icnanotox.org 

Institute of Higher Education of the 

National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine http://ihed.org.ua      

tel./fax:: +38044 286 68 04 

Responsible person:  

Dr. Hab.  Svitlana Kalashnikova, Director 

Contacts: tel.: +380503303754 

e-mail: svit.ukr@ukr.net 

V.O. Sukhomlynskyi Mykolayiv National 

University; www.mdu.edu.ua               

tel./fax: +38051 237 88 15 

Responsible person: Dr. Olena Shtepa, Associate 

Professor, Department of Management of 

Enterprises and International Trade, Head of 

International Relations and Academic Mobility 

Department 

Contacts: tel.: +38050 650 24 96 

e-mail: helenshtepa@gmail.com 
 

Institute  Of  Macromolecular Chemistry 

Of Natonal  Academy  Of  Sciences Of 

Ukraine 

www.macromol.kiev.ua     

tеl.: +38044 559 13 94 

Responsible person:  

Dr. Hab.  Serhii Ryabov, Professor, Head 

of the Department of Polymers 

Modification 

Contacts: tel.: +38 067 409 02 43 

e-mail: sergii.riabov@gmail.com 

Institute for Economics and Forecasting of the 

National Academy of Sciences of Ukraine 

www.ief.org.ua; tеl.:  +38044 280 12 34 

Responsible person:  

Dr. Svitlana Shumska, Leading Researcher 

Department of Modeling and Forecasting of 

Economic Growth 

Contacts:  

tel.: +380509484530 

e-mail: sv.shumska@gmail.com 

Institute for Condensed Matter Physics of 

the National Academy of Sciences 

http://www.icmp.lviv.ua 

tеl.: +380322761978 

Responsible person: 

 Dr. Hab.  Taras Bryk, Professor, Head of 

the Department for computer simulations 

of multi-particle systems 

Contacts: tel.: +380322701496 

e-mail: bryk@icmp.lviv.ua 

Institute for Social and Political Psychology of 

National Academy of Educational Sciences 

www.ispp.org.ua; tеl.: +38044 425 24 08 

Responsible person:  

Dr. Iryna Zhadan, Head of the Laboratory of 

Psychological Issues of Youth Political Behavior  

Contacts: tel.: +380673251308 

e-mail: iryna_zhadan@ukr.net 

Ministry of Education and Science of 

Ukraine; www.mon.gov.ua         

tel.: +380444813221; +380444813280 

fax: +380444814796 

Responsible person: Ms. Anja Novosad 

Head of International Cooperation and 

European Integration Department 

Contacts: tel.: +380939015189 

e-mail: a_novosad@mon.gov.ua 

Project web-site: Facebook page - https://www.facebook.com/DocHub-1702855843350916/ 

mailto:ol.ih33@gmail.com
mailto:izolotaryova@gmail.com
http://www.dnu.dp.ua/
mailto:sokovyty@icnanotox.org
http://ihed.org.ua/
mailto:svit.ukr@ukr.net
http://www.mdu.edu.ua/
mailto:helenshtepa@gmail.com
http://www.macromol.kiev.ua/
mailto:sergii.riabov@gmail.com
http://www.ief.org.ua/
mailto:sv.shumska@gmail.com
http://www.icmp.lviv.ua/
mailto:bryk@icmp.lviv.ua
http://www.ispp.org.ua/
mailto:iryna_zhadan@ukr.net
http://www.mon.gov.ua/
mailto:a_novosad@mon.gov.ua
https://www.facebook.com/DocHub-1702855843350916/
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Структуризація співпраці щодо 

аспірантських досліджень, навчання 

універсальних навичок та академічного 

письма на регіональному рівні України 
574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP 

Коротка назва проекту:       DocHub 

Національний  Структурний проект Пріоритет – Удосконалення управління 

вищими навчальними закладами 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 992450,00 € 

Цільова група:  

аспіранти, науковці, викладачі ВНЗ, адміністрація ВНЗ, Міністерство освіти і науки України  

Отримувач гранту:  

Вільнюський університет 

вул. Академійос, 4, Литва, Вільнюс, LT-08663  

Координатор: проф. Валентина Дагієне 

Контакти: тел.: +370 698 05448 

e-адреса: valentina.dagiene@mii.vu.lt 

Partnership: 

▪ Вільнюський університет, Литва 

▪ Технологічний інститут Лімерика, 

Ірландія 

▪ Університет Тампере, Фінляндія 

▪ Університет Люмьер ЛІОН-2, Франція 

▪ Національний університет «Києво-

Могилянська академія», Україна 

▪ Національний університет «Львівська 

політехніка», Україна 

▪ Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця, 

Україна 

▪ Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара, Україна 

▪ Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського, Україна  

▪ Інститут вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук України 

▪ Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України 

▪ Інститут фізики конденсованих систем 

Національної академії наук України 

▪ Інститут соціальної та політичної 

психології Національної академії 

педагогічних наук України  

▪ Інститут хімії високомолекулярних 

сполук Національної академії наук 

України  

▪ Міністерство освіти і науки України 

Мета та завдання проекту: 

Цей проект має на меті стимулювати подальше реформування і вдосконалення на 

національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у 

відповідності до положень Болонського процесу через розробку та впровадження 

mailto:valentina.dagiene@mii.vu.lt
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законодавчих змін і нормативних документів Міністерства освіти і науки України і 

відповідних процедур і регламентів підготовки аспірантів на рівні університетів; 

формування критичної маси дослідників (інтегруючи потенціал дослідницьких інститутів 

Академії наук України з активними дослідниками та викладачами в університетах) для 

забезпечення освіти для здобувачів ступеня доктора філософії. 

Впродовж часу проекту співпраця закладів вищої освіти і науки для підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії має бути інституціоналізована через створення освітніх 

кластерів наукової освіти в  університетських регіональних центрах підготовки докторів 

філософії (докторських шкіл / ДокХабів), які становитимуть освітню адміністративну 

інфраструктуру для якісного викладання, навчання і наукової співпраці в п’яти регіонах 

України: західний, центральний, східний, південний і південно-східний. Викладання і 

навчання в кожному ДокХабі буде провадитися як за окремими галузями, так і для 

розвитку науково-організаційних і комунікативних навичок і компетенцій (зокрема: 

наукова комунікація і презентація, проектний менеджмент, та ін.). 

Навчальна програма та окремі тренінги будуть викладатися в форматі змішаного навчання, 

що дозволить впровадити гнучкі формати навчання, дистанційне навчання, збільшить 

охоплення кожного з регіональних ДокХабів. 

Впровадження відповідних нормативних документів і положень учасниками кластерів, їх 

погодження в Міністерстві освіти і науки та інших міністерствах, відкриє можливість 

реальної міжінституційної співпраці: ліцензування та акредитацію спільних освітньо-

наукових (PhD) програм, дійсного трансферу кредитів і кредитної мобільності на третьому 

циклі освіти в Україні, перерахування коштів між закладами вищої освіти і науки. 

Окремі завдання проекту:  

• Створення п’яти міжінституційних дослідницьких тематичних груп (мереж), 

інтегрованих через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії 

(PhD). 

• Створення п’яти міжінституційних докторських шкіл для провадження і організації 

наукової освіти. 

• Розробка і пілотне викладання курсів зі спеціальної фахової підготовки і загально-

наукових компетенцій для третього (освітньо-наукового) рівня освіти у відповідності зі 

стандартами і кращими зразками Європейського союзу. 

• Створення інфраструктури для якісного викладання академічного письма англійською 

мовою і забезпечення знання англійської мови на рівні С1. 

• Вдосконалення і розробка нормативних документів (положення, рекомендації) для 

Міністерства освіти і науки України, Національного агентства з якості освіти, які 

уможливлять інтеграцію дослідницького середовища зі значною критичною масою,  

академічну мобільність у межах України і співпрацю закладів вищої освіти для наукової 

освіти. 

Напрями діяльності за проектом: 

a) формальне створення докторських шкіл у 5 університетах, які мають стати освітніми 

кластерами (ДокХабами), що передбачає затвердження Регламенту (Положення), 
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реструктуризацію існуючих відділів аспірантури, які ведуть набір і здійснюють 

контроль за окремими освітньо-науковими програмами; 

b) тренінг для викладачів та ознайомлення з  кращими практиками наукової освіти у 

навчанні загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і 

фахової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії; 

c) розробка і публікація навчальних програм з загально-наукових компетенцій, 

академічного письма англійською мовою і фахової підготовки учасниками проекту 

d) залучення аспірантів різних років у пілотне викладання курсів з загально-наукових 

компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки 

e) затвердження урядом України розроблених нормативних документів, які дозволять 

академічну кредитну мобільність і переведення бюджетних коштів між закладами 

вищої освіти і науки України; 

f) популяризація і представлення для інших закладів вищої освіти ДокХабів в якості  

регіональних центрів підготовки докторів філософії з загально-наукових 

компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки в 5 

регіонах; 

g) ліцензування і впровадження 5 міжінституційних освітньо-наукових програм з 

підготовки докторів філософії (із залученням фахівців з Європейського союзу для 

співкерівництва аспірантами); 

h) успішна і продуктивна робота проектної групи, підготовка проміжних і фінальних 

звітів, схвалених EACEA. 

        Очікувані результати: 

1) Розробити, погодити і впровадити Регламенти наукової освіти (для навчальних 

закладів) і загальнонаціональні нормативні документи із залученням Міністерства 

освіти і науки України, Кабінету міністрів України, Націоанального агентства з якості 

освіти), які забезпечать функціональну міжінституційну співпрацю для забезпечення 

підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD). Зокрема, нормативні 

документи, які будуть регулювати обмін коштами між бюджетними інституціями 

вищої освіти і науки (сплату за курси, співкерівництво аспірантами), визнання кредитів 

академічної кредитної мобільності (національної та міжнародної); підготувати, 

погодити і провести ліцензування та акредитацію міжінституційних спільних освітньо-

наукових програм (PhD). 

2) Створити 5 регіональних ДокХабів, які будуть виконувати функції національних 

регіональних центрів підготовки докторів філософії; погодити Регламент їхньої 

діяльності; забезпечити інфраструктуру для відстежування процедур зарахування, 

контролю успішності аспірантів, процедур якісного наукового керівництва, 

мобільності, навчальної роботи, дослідницьких результатів і публікацій, запровадити 

формат змішаного навчання; популяризувати ДокХаби як центрів інтеграції 

дослідницького середовища зі значною критичною масою дослідників для навчання і 

дослідницької роботи. 

3) Створити 5 міжінституційних дослідницьких тематичних мереж за такими напрямами: 

політичні науки, освітня політика, фінанси, інформатика, хімія (біохімія), інтегрованих 

через регулярну співпрацю в семінарах і через спільне наукове керівництво 

здобувачами ступеня доктора філософії (PhD), із застосуванням засобів дистанційного 
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навчання, відео конференції, тощо. Кожна з дослідницьких мереж має включати 

наукових керівників і аспірантів з принаймні двох українських університетів, одного 

дослідницького інституту і дослідників/викладачів з одного європейського 

партнерського університету. 

4) Забезпечити інфраструктуру та систему для викладання академічного письма 

англійською мовою (з урахуванням галузевої специфіки) у кожному ДокХабі, що 

передбачає ретельно розроблену і апробовану навчальну програму для змішаного 

навчання (он-лайн завдання і матеріали, систему управління навчанням, спеціальне 

устаткування для класів), спеціальну підготовку викладачів і відповідні методики 

навчання. Ефективність навчальної програми має бути підтверджена зовнішнім 

тестуванням (Cambridge Advanced English) і пристосована для викладання ширшому 

колу науковців, зацікавлених підвищити свої навички академічного письма (сприяння 

міжнародним публікаціям). Курси мають також забезпечувати можливість для 

аспірантів підвищити свій рівень володіння англійською мовою з рівня B2 до C1, що на 

сьогодні є відкритою можливістю для мовних шкіл в Україні, і допоможе курсам 

ДокХабів продовжити свою роботу після завершення проекту. 

5) Розробка і пілотне викладання курсів з загальних навичок науковця (науковий 

менеджмент, наукова презентація, новітні засоби і методи викладання) і спеціальних 

фахових курсів (три для кожної між інституційної тематичної мережі) у відповідності 

до стандартів якості Європейського союзу і «Принципів інноваційної наукової освіти». 

Координатор проекту від України: 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»; www.ukma.edu.ua                                     

тел.: +38044 425 6059; факс: +38044 463 67 83 

Відповідальна особа: Людмила Криворучка, кандидат філософських наук, завідувач відділу 

докторантури, аспірантури, директор Докторської школи ім. родини Юхименків НаУКМА 

Contacts: tel.: +380979544152; +380507445421; e-mail: kryvoruchka@ukma.edu.ua; 

kryvoruchkald@ukma.edu.ua  

Партнери з України:  

Національний університет «Львівська 

політехніка»; www.lp.edu.ua 

тел.: +38032 258 21 11 

Відповідальна особа:  

Ігор Олексів, доктор економічних наук, 

професор, керівник Центру міжнародної 

освіти 

Контакти: 

тел.: +380677596158 

e-адреса: ol.ih33@gmail.com 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця   

http://www.hneu.edu.ua/ 

тел.: +38057 702 03 04, факс: +38057 702 07 17 

Відповідальна особа:  Ірина Золотарьова, 

кандидат економічних наук, професор, 

радник ректора щодо міжнародних проектів 

 Контакти:  

tel.: +380677596158; +380997218145 

 e-адреса: izolotaryova@gmail.com 
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Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара  

www.dnu.dp.ua; tеl.: +38056 374 98 22 

Відповідальна особа: Сергій Оковитий, 

доктор хімічних наук, професор, Проректор 

з наукової роботи 

Контакти: тел.:  +380674090243 

e-адреса: dyachenko@dnu.dp.ua 

Інститут вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України 

 http://ihed.org.ua; тел./факс:: +38044 286 68 04 

Відповідальна особа: Світлана Калашнікова, 

доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту вищої освіти 

 Контакти: +380503303754 

 e-адреса: svit.ukr@ukr.net 

Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського  

www.mdu.edu.ua; тел./факс: +38051 237 88 15 

Відповідальна особа:  

Олена Штепа, кандидат економічних наук, 

доцент, керівник Відділу міжнародних 

зв’язків та академічної мобільності 

Контакти: тел.: +38050 650 24 96 

e-адреса: helenshtepa@gmail.com 

Інститут хімії високомолекулярних сполук 

Національної академії наук України 

www.macromol.kiev.ua; тел.: +38044 559 13 94 

Відповідальна особа:  

Сергій Рябов 

доктор хімічних наук, професор, завідувач 

відділу модифікації полімерів 

 Контакти: тел.: +38 067 409 02 43 

e-адреса: sergii.riabov@gmail.com 

Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України 

www.ief.org.ua; tеl.:  +38044 280 12 34 

Відповідальна особа: Світлана Шумська, 

кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник відділу моделювання 

економічного розвитку  

Контакти: тел.: +38050  948 45 30 

e-адреса: sv.shumska@gmail.com 

Інститут фізики конденсованих систем 

Національної академії наук України 

http://www.icmp.lviv.ua; тел.:  +380322761978 

Відповідальна особа: Тарас Брик, доктор 

фізико-математичних наук, завідувач 

відділу комп'ютерного моделювання 

багаточастинкових систем, заступник 

директора з наукової роботи 

Контакти: тел.: +38032 270 14 96 

 e-адреса: bryk@icmp.lviv.ua 

Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук 

України; www.ispp.org.ua 

Відповідальна особа: Ірина Жадан, кандидат 

психологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач Лабораторії 

психології політичної поведінки молоді  

Контакти: тел.: +380673251308 

e-адреса: iryna_zhadan@ukr.net 

Міністерство освіти і науки України;   

www.mon.gov.ua 

тел.: +380444813221;  факс: +380444814796 

Відповідальна особа: Ганна Новосад 

начальник управління міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції 

Контакти: тел.: +380939015189 

e-адреса: a_novosad@mon.gov.ua 

Сторінка проекту в Facebook:  https://www.facebook.com/DocHub-1702855843350916/ 
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  IMPROVING TEACHER EDUCATION FOR APPLIED 

LEARNING IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION 

574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: ITE-VET 

National Joint Project                                        Priority – Curricula Development 

Project duration: 14 October 2016 – 14 October 2018 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+:КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount: 625625,00 € 

Target groups: VET teachers, higher education institutions offering VET teacher training 

programs, and VET professionals facilitating an applied learning approach. 

Grant holder:  

University of Konstanz 

Germany 

Coordinator and General Manager: 

Dr. Thomas Deiβinger, Professor 

Contacts: tel: +49 (0) 75 31/88-42 73 

 e-mail: thomas.deissinger@uni-konstanz.de 

Partnership: 

▪ University of Konstanz,  Germany 

▪ Vienna University of Economics and 

Business, Austria 

▪ Universitat de València, Spain 

▪ Vadym Hetman Kyiv National 

Economic University, Ukraine 

▪ Vasyl Stefanyk Prycarpathian National 

University, Ukraine 

▪ Ivan Franko National University of 

Lviv, Ukraine 

▪ Institute of Vocational Education and 

Training of the National Academy of 

Education Sciences of Ukraine, Ukraine 

▪ Institute of Professional Qualifications, 

Ukraine 

Project goals and objectives: 

Wider objective is to improve the economic situation in Ukraine by improving the 

structures and quality of the vocational education training system (VET). 

Specific project objectives are: 

• Further identification of structures and problems of the Ukrainian vocational education 

system, particularly of the teacher education system for VET by looking for at structural 

issues and curricular regulations/issues in comparison to those of the participating EU 

countries; 

• On this basis and referring to innovative teaching and learning theories innovative 

course structures and didactical innovations will be developed and implemented in the 

Ukrainian partner universities; 

• In order to be able to better meet the needs of the economy and to prepare the students 

in a more efficient way for their future life as VET teachers new forms of cooperation 

between university and schools/colleges resp. institutions representing the employment 

sector will be implemented and new ways/fields of acquiring very early professional 

experience for future teachers outside the university seminar room will be explored. 

Activities: 

• Ukrainian VET teacher education and VET system and needs analyses. 

• Didactical input from EU countries on modern teaching. 
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• Revision of course programmes and curricula (pedagogical part). 

• Implementation of new forms of practice-orientation. 

• Raising awareness, dissemination and exploitation of results. 

• Coordination and organisation of the implementation of the project. 

• Quality management and assurance. 

Expected results: 

✓ Ukrainian VET teacher education and VET system and needs analysed. 

✓ Didactical input from EU universities performed. 

✓ Course programmes and curricula (pedagogical part) revised. 

✓ New forms of practice-orientation implemented. 

✓ Awareness, dissemination and exploitation of results raised. 

✓ The implementation of the project coordinated and organised. 

✓ Quality management and assurance performed. 

Project coordinator in Ukraine 

Vadym Hetman Kyiv National EconomicUniversity; www.kneu.edu.ua; tel.: +380444565610 

Responsible person: Svitlana TSYMBALIUK, Sc.Dr., Associate Professor, Dean of Faculty of 

Personnel Management, Sociology and Psychology  

Contacts: tel.: +380505390818; e-mail: cymso@ukr.net 

Partners from Ukraine: 

Vasyl Stefanyk Prycarpathian National 

University;  www.pu.if.ua 

tеl.: +380342752351; fax: +380342231574 

Responsible person: Oleg TKACH 

Sc.Dr., Professor, Head of the Chair of 

Management and Marketing 

Contacts: tel.: +380973803959 

e-mail: weber809@yahoo.com 

Ivan Franko National University of Lviv; 

www.lnu.edu.ua 

tel.: +380322741262, tеl.: +380342231574; fax: 

+380322971668 

Responsible person: Tetyana RAVCHYNA, 

PhD, Associate Professor, Head of the Chair 

of General and Social Pedagogy 

Contacts : e-mail: 

tanya_ravchyna@yahoo.com 

Institute of Vocational Education and 

Training of the National Academy of 

Education Sciences of Ukraine; www.ivet-

ua.science; tel.: +380442527175 

Responsible person:  

Ganna ROMANOVA Sc.Dr., Professor, 

Deputy Director for Science 

Contacts: tel.: +380673659519 

e-mail: roman-ania@ukr.net 

Institute of Professional Qualifications; 

www.ipq.org.ua 

tel./fax: +380442517021 

Responsible person:  

Anatolii GARMASH 

Deputy Director 

Contacts:  

tel.: +380442517061 

e-mail: anatol_garm@ukr.net 

Project web-site: https://www.wiwi.uni-konstanz.de/en/deissinger/research/research-

projects/erasmus-project-improving-teacher-education-for-applied-learning-in-the-field-of-

vocational-education-and-training-ite-vet/general-information/ 
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Удосконалення практико-орієнтованої підготовки 

викладачів професійної освіти і навчання 

(ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту: ITE-VET 

Національний Спільний проект Пріоритет – Розробка освітніх програм 

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 –  14 жовтня 2018 

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+:КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 625625,00 € 

Цільова група: викладачі професійної освіти і навчання, вищі навчальні заклади, які 

здійснюють підготовку викладачів професійної освіти і навчання, та педагогічні 

працівники системи професійної освіти, які забезпечують практико-орієнтоване 

навчання 

Отримувач гранту:  

Університет Констанц, 

Німеччина 

Координатор:  

Професор Томас ДАЙСІНГЕР, PhD 

Контакти: тел.: +49 (0) 75 31/88-42 73 

е-адреса: thomas.deissinger@uni-konstanz.de 

Партнерство: 

▪ Університет Констанц, Німеччина 

▪ Віденський університет економіки та 

бізнесу, Австрія 

▪ Університет Валенсії, Іспанія 

▪ Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана, 

Україна 

 

▪ Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 

Україна 

▪ Львівський національний університет 

імені Івана Франка, Україна 

▪ Інститут професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних 

наук, Україна 

▪ Інститут професійних кваліфікацій, 

Україна 

Мета та завдання проекту: 

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення 

організації та підвищення якості системи професійної освіти. 

Завдання проекту:  

• Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, 

зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та 

порівняння з країнами ЄС - учасниками проекту особливостей розроблення 

навчальних планів; 

• Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних 
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курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх 

теорій навчання; 

• Запровадження нових форм співробітництва між університетом та 

школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також 

запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього 

професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого 

задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до 

їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти. 

Напрями діяльності за проектом: 

• Аналіз системи підготовки викладачів професійної освіти й системи професійної 

освіти та з’ясування їхніх потреб. 

• Запровадження педагогічного досвіду країн ЄС в сучасну систему педагогічної 

освіти. 

• Перегляд програм дисциплін і навчальних планів (педагогічної частини). 

• Запровадження нових форм практико-орієнтованого навчання. 

• Підвищення поінформованості, розповсюдження та використання результатів. 

• Координація та організація впровадження проекту. 

• Менеджмент та підтвердження якості. 

 

Очікувані результати: 

✓ Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему 

професійної освіти та з’ясовано їхні потреби. 

✓ Запроваджено педагогічний досвід країн ЄС у сучасну систему педагогічної освіти. 

✓ Переглянуто програми дисциплін і навчальні плани (педагогічну частину). 

✓ Запроваджено нові форми практично-орієнтованого навчання. 

✓ Підвищено поінформованість, здійснено розповсюдження та використано 

результати. 

✓ Скоординовано та організовано впровадження проекту. 

✓ Здійснено менеджмент та підтвердження якості. 

Координатор проекту від України: 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

www.kneu.edu.ua 

тел.: +380444565610, +380444596112, факс: +380442262573 

Відповідальна особа: Світлана ЦИМБАЛЮК 

д.е.н., доц., декан факультету управління персоналом, соціології та психології 

Контакти: тел.: +380505390818; e-адреса: cymso@ukr.net 

 

http://www.kneu.edu.ua/
mailto:cymso@ukr.net
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Партнери з України:  

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника; 

www.pu.if.ua 

тел.: +380342752351,тел.: +380973803959 

факс: +380342231574 

Відповідальна особа: Олег ТКАЧ 

д.е.н.,проф., завідувач кафедри 

менеджменту і маркетингу 

Контакти: 

e-адреса: weber809@yahoo.com 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка; www.lnu.edu.ua 

тел.: +380322741262, тел.: +380342231574 

факс: +380322971668 

Відповідальна особа: Тетяна РАВЧИНА 

к.пед.н., доц., завідувач кафедри загальної 

та соціальної педагогіки 

Контакти: 

e-адреса: tanya_ravchyna@yahoo.com 

Інститут професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук 

України, www.ivet-ua.science 

тел.: +380442527175; факс: +380442527175 

Відповідальна особа: Ганна РОМАНОВА 

д.пед.н., проф., заступник директора з 

наукової роботи 

Контакти: тел.: +380673659519 

e-адреса: roman-ania@ukr.net 

Інститут професійних кваліфікацій, 

www.ipq.org.ua 

тел.: +380442517021,тел.: +380442517061 

факс: +380442517021 

Відповідальна особа: Анатолій ГАРМАШ 

заступник директора 

Контакти: 

e-адреса: anatol_garm@ukr.net 

Сайт проекту: https://www.wiwi.uni-konstanz.de/en/deissinger/research/research-

projects/erasmus-project-improving-teacher-education-for-applied-learning-in-the-field-of-

vocational-education-and-training-ite-vet/general-information/ 
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 PROMOTION INTERNATIONALIZATION  

OF RESEARCH THROUGH ESTABLISHMENT 

 OF CYCLE 3 QA SYSTEM 

IN LINE WITH THE EUROPEAN AGENDA 

574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP 

Project acronym: C3QA 

Multi-Country Structural Project Priority – Improving management and operation of HE 

institutions 

Project duration: 15 October 2016 – 14 October 2019 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount:  888 433,33 € 

Target groups: postgraduate staff and students 

Grant holder:  

«French University in Armenia» 

Foundation, Armenia 

Coordinator and General Manager:  

Arayik NAVOYAN, Vice-Rector 

Contacts: tel: 374 10 24-96-48, e-mail: 

erasmusplus@ufar.am 

Partnership: 

▪ Haut Conseil de l'évaluation de la recherche 

et de l'ES, France 

▪ Universidad de Alcala, Spain 

▪ Uniwersytet Jana Kochanowskiego W 

Kielcach, Poland 

▪ Universite Jean Moulin Lyon III, France 

▪ Universite d'Auvergne Clermont-Ferrand 1, 

France 

▪ «French University in Armenia» 

Foundation, Armenia 

▪ Yerevan State Academy of Fine Arts, 

Armenia 

▪ Yerevan State University, Armenia 

▪ National Centre for Professional Education 

QA Foundation, Armenia 

▪ Ministry of Education and Science of the 

Republic of Armenia, Armenia 

▪ M.Auezov South Kazakhstan State 

University, Kazakhstan 

▪ National University of Mongolia, 

Mongolia 

▪ Kazakh Humanities and Law 

University, Kazakhstan 

▪ Independent Kazakhstan QA Agency 

for Education, Kazakhstan 

▪ Ministry of Education and Science of 

Kazakhstan, Kazakhstan 

▪ Otgontenger University, Mongolia 

▪ Mongolian National Council for 

Education Accreditation, Mongolia 

▪ Ministry of Education and Science of 

Mongolia, Mongolia 

▪ Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Ukraine  

▪ Kyiv National University of Trade and 

Economics, Ukraine  

▪ Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics, Ukraine 

Project goals and objectives: 

 

Wider objective is to contribute to the establishment of a knowledge-based society in Armenia, 

Kazakhstan, Mongolia and Ukraine through the launch and operationalization of a robust 

quality assurance system for internationalization of Cycle 3 programs. 
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Specific project objectives are: 

• to develop national policy frameworks for QA of Cycle 3 programs in line with the European 

Integration Agenda; 

• to build on the capacity of the systems to efficiently operationalize the internal and external 

quality assurance systems of Cycle 3 programs; 

• to establish an external and internal quality assurance systems to promote quality of Cycle 

3 programs; 

• to promote internationalization of the Cycle 3 programs with joint efforts of the key 

stakeholders and cross-regional cooperation. 

Activities: 

• Development of regulatory frameworks (including standards and procedures) for QA of 

Cycle 3 programs in Armenia, Kazakhstan, Mongolia and Ukraine. 

• Establishment of external QA bodies for Cycle 3 programs. 

• Establishment of internal QA units at the HEIs. 

• Development of internal QA policy and manuals for Cycle 3 programs. 

• Pilot accreditation of Cycle 3 programs providers. 

Expected results: 

✓ Regulatory frameworks for QA of Cycle 3 programs in Armenia, Kazakhstan, Mongolia and Ukraine. 

✓ Full-function QA body for Cycle 3 programs in Armenia, Kazakhstan, Mongolia and Ukraine. 

✓ Internal QA units at the partner HEIs in Armenia, Kazakhstan, Mongolia and Ukraine. 

✓ Internal QA policy and manuals for Cycle 3 programs. 

✓ Accreditation decision on partners’ universities from Armenia, Kazakhstan, Mongolia and Ukraine 

and Cycle 3 programs. 

Partners from Ukraine: 

Kyiv National University of Trade and 

Economics; www.knteu.kiev.ua  

tеl.: +380445132309; fax: +380445447414 

Responsible person: Anzhelika GERASYMENKO 

Doctor Hab., Professor of Department of 

Economics and Competition Policy 

Contacts: tel.: +380667246871  

e-mail: geranzhel@gmail.com 

Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics; 

www.hneu.edu.ua 

tel.: +380577020304, fax: +380577020717 

Responsible person: Iryna 

ZOLOTARYOVA, PhD, Assistant of Rector 

on International Projects 

Contacts: tel.: +380677596158; 

+380997218145; e-mail: 

iryna.zolotaryova@hneu.net  

Ministry of Education and Science of Ukraine  www.mon.gov.ua 

tel.: +380444813221; tel.: +380444813280; fax: +380444814796 

Responsible person: Mrs. Anja NOVOSAD 

Head of International Cooperation and European Integration Department 

Contacts: e-mail: a_novosad@mon.gov.ua 

Project web-site: http://www.hneu.edu.ua/articles/profile/2121 
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 Стимулювання інтернаціоналізації досліджень 

шляхом запровадження системи забезпечення якості 

третього рівня вищої освіти у відповідності  

до європейських рекомендацій 

574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP 

Коротка назва проекту: C3QA 

Багатонаціональний структурний проект Пріоритет – Удосконалення управління 

вищими навчальними закладами 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 – 14 жовтня 2019 

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (СВНЕ):  888 433,33 € 

Цільова група: викладачі та студенти програм третього рівня вищої освіти  

Отримувач гранту:  

Фонд «Французький університет 

Вірменії», Вірменія 

Координатор: Араік Навоян, проректор 

Контакти: тел: 374 10 24-96-48,  

e-адреса: erasmusplus@ufar.am  

Партенство: 

▪ Університет Ліон 3 ім. Жана Муліна, 

Франція 

▪ Університет Оверн Клермон-Феран 1, 

Франція 

▪ Вища рада з питань оцінки науково-

дослідницької роботи і вищої освіти, 

Франція 

▪ Університет Алькали, Іспанія  

▪ Університет Яна Кохановського в 

Кельце, Польща 

▪ Фонд «Французький університет 

Вірменії», Вірменія 

▪ Єреванська державна академія 

образотворчого мистецтва, Вірменія 

▪ Єреванський державний університет, 

Вірменія 

▪ Фонд національного центру 

забезпечення якості професійної 

освіти, Вірменія 

▪ Міністерство освіти і науки Республіки 

Вірменія, Вірменія  

▪ Південно-Казахстанський державний 

університет ім. М. Ауезова, Казахстан 

▪ Казахський університет гуманітарних наук і 

права, Казахстан 

▪ Незалежна казахстанська агенція з 

забезпечення якості освіти, Казахстан 

▪ Міністерство освіти і науки Казахстану, 

Казахстан  

▪ Національний університет Монголії, Монголія 

▪ Університет Отгонтенгер, Монголія 

▪ Монгольська національна рада з питань 

акредитації освіти, Монголія 

▪ Міністерство освіти і науки Монголії, Монголія 

▪ Міністерство освіти і науки України, Україна  

▪ Київський національний торговельно-

економічний університет, Україна 

▪ Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця, Україна 

Мета та завдання проекту: 

Мета проекту полягає у внеску в становлення суспільства знань у Вірменії, Казахстані, 

Монголії та Україні через запровадження та операціоналізацію дієвої системи 

забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти на основі інтернаціоналізації. 

Завдання проекту: 

• розробити національну рамкову політику забезпечення якості програм третього рівня 

вищої освіти в контексті вимог щодо європейської інтеграції; 

• сформувати на базі діючих освітніх систем з метою ефективного введення в дію 

внутрішні та зовнішні системи забезпечення якості програм третього рівня вищої 

mailto:erasmusplus@ufar.am
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освіти; 

• запровадити зовнішню та внутрішні системи забезпечення якості для підвищення 

якості програм третього рівня вищої освіти; 

• стимулювати інтернаціоналізацію програм третього рівня вищої освіти спільними 

зусиллями ключових учасників проекту та засобами міжрегіонального 

співробітництва. 

Напрямки діяльності за проектом: 

• розробка регуляторних засад (в тому числі стандартів та процедур) забезпечення 

якості програм третього рівня вищої освіти у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні; 

• формування інститутів зовнішньої системи забезпечення якості програм третього 

рівня вищої освіти; 

• заснування підрозділів внутрішнього забезпечення якості у вузах; 

• розробка політики та регламентів внутрішнього забезпечення якості програм 

третього рівня вищої освіти; 

• пробна акредитація суб'єктів надання освітніх послуг за програмами третього рівня 

вищої освіти. 

Очікувані результати: 

✓ регуляторна база забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти у 

Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні. 

✓ створений повнофункціональний орган забезпечення якості програм третього рівня 

вищої освіти у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні. 

✓ функціонуючі підрозділи внутрішнього забезпечення якості у партнерських вузах 

Вірменії, Казахстану, Монголії та України. 

✓ діюча політика та регламенти внутрішнього забезпечення якості програм третього 

рівня вищої освіти. 

✓ рішення щодо акредитації партнерських вузів Вірменії, Казахстану, Монголії та 

України за програмами третього рівня вищої освіти. 

Партнери з України: 

Київський національний торговельно-

економічний університет; www.knteu.kiev.ua  

тел.: +380445132309; факс: +380445447414 

Відповідальна особа: 

Анжеліка ГЕРАСИМЕНКО д.е.н., професор 

кафедри економічної теорії та конкурентної 

політики 

Контакти: тел.: +380667246871  

e-адреса: geranzhel@gmail.com 

Харківський національний економічний 

університет імені С. Кузнеця; 

www.hneu.edu.ua 

тел.: +380577020304, факс: +380577020717 

Відповідальна особа: 

Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, к.е.н., радник 

ректора щодо міжнародних проектів 

Контакти: тел.: +380677596158; 

+380997218145 e-адреса: 

iryna.zolotaryova@hneu.net  

Міністерство освіти і науки України;   www.mon.gov.ua 

тел.: +380444813221; тел.: +380444813280; факс: +380444814796 

Відповідальна особа: Ганна НОВОСАД 

Начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

Контакти:  e-адреса: a_novosad@mon.gov.ua 

Project web-site: http://www.hneu.edu.ua/articles/profile/2121 
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Project short description for 2017 winners (to be updated in winter) 
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Ukrainian Higher Education Institutions in ERASMUS+/ 

Вищі навчальні заклади України в ЕРАЗМУС+ 

2014-2017 (to be updated each year) 
 Projects database for Ukraine is available at:  

http://erasmusplus.org.ua/en/tempus-iv/projects-news-and-database.html 

 База проектів за участі України: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html 

 All Erasmus+ Projects are at: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en 

База всіх проектів Еразмус+:  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en 
 

Partner 
Institution/Organi
sation       

Name in 
Ukrainian 

City 

Internati
onal 

Credit 
Mobility 
Projects 

(ICM) 

Joint 
Maste

r 
Degre

es 
(JMD) 

Jean 
Mon
net 

Str
ate
gic
Par
tne
rsh
ips 

Capacit
y 

Buildin
g 

(CBHE) 

Total in 
Erasmus+ 

Berdyansk State 
Pedagogical 
University 

Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет 

Berdyan
sk 

  

  1 1 

Berdyansk 
University of 
Management And 
Business 

Бердянський 
університет 
менеджменту та 
бізнесу 

Berdyan
sk 

2 

 

   2 

Ferenc Rákóczi II 
Transcarpathian 
Hungarian Institute 

Закарпатський 
угорський 
інститут імені 
Ференца Ракоці 
ІІ 

Beregov
o 

5     5 

Berezhany 
Agrotechnical 
Institute 

Бережанський 
агротехнічний 
інститут 

Berezha
ny 

1     1 

Bila Tserkva 
National Agrarian 
University 

Білоцерківськи
й національний 
аграрний 
університет 

Bila 
Tserkva 

1    1 2 

Cherkasy State 
Technological 
University 

Черкаський 
державний 
технологічний 
університет 

Cherkas
y 

4    1 5 

Cherkassy Institute 
of Fire Safety 
named after Heroes 
of Chornobyl of 
National University 
of Civil Defense of 
Ukraine  

Черкаський 
інститут 
пожежної 
безпеки 

Cherkas
y 

1     1 

Chernihiv National 
University of 
Technology 

Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет 

Chernihi
v 

3     3 
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Chernihiv National 
T.G. Shevchenko 
Pedagogical 
University  

Чернігівський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 
Григоровича 
Шевченка 

Chernihi
v 

 

 

1   1 

Yuriy Fedkovych 
Chernivtsi National 
University 

Чернівецький 
національний 
університет 
імені Юрія 
Федьковича 

Chernivt
si 

35 

 

  2 37 

Bukovian State 
Medical University 

Буковинський 
державний 
медичний 
університет 

Chernivt
si 

3 

 

  1 4 

Bukovian University 
Буковинський 
університет 

Chernivt
si 

2 

 

   2 

Bukovyna State 
University of 
Finance and 
Economics 

Буковинський 
державний 
університет 
фінансів і 
економіки 

Chernivt
si 

2 

 

   2 

Oles Honchar 
Dnipropetrovsk 
National University 

Дніпропетровсь
кий 
національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара 

Dniprop
etrovsk 

11 

 

  1 12 

National 
Metallurgical 
Academy of Ukraine 

 Національна 
металургійна 
академія 
України 

Dniprop
etrovsk 

2 

 

1  1 4 

Dnipropetrovsk 
National University 
of Railway 
Transport 

Дніпропетровсь
кий 
національний 
університет 
залізничного 
транспорту 
імені академіка 
В. Лазаряна 

Dniprop
etrovsk 

5 

 

   5 

Dnipropetrovsk 
State Agrarian 
University 

Дніпропетровсь
кий державний 
аграрний 
університет 

Dniprop
etrovsk 

1 

 

   1 

National Mining 
University 

Національний 
гірничий 
університет 

Dniprop
etrovsk 

9 

 

  1 10 

Prydniprovs'ka 
State Academy of 
Civil Engineering 
and Architecture 

Придніпровська 
державна 
академія 
будівництва та 
архітектури 

Dniprop
etrovsk 

3 

 

   3 
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Ukrainian State 
University of 
Chemical 
Technology 

Український 
державний 
хіміко-
технологічний 
університет 

Dniprop
etrovsk 

 

 

  1 1 

Alfred Nobel 
University 

Університет 
імені Альфреда 
Нобеля 

Dniprop
etrovsk 

8     8 

DNIPROPETROVSK 
STATE AGRARIAN 
AND ECONOMIC 
UNIVERSITY 

Дніпропетровсь
кий державний 
аграрний і 
економічний 
університет 

Dniprop
etrovsk 

2     2 

Donetsk National 
Technical 
University 

Донецький 
національний 
технічний 
університет 

Donetsk/
relocate

d to 
Krasnoa
rmiysk 

   

 1 1 

Donetsk National 
University 

Донецький 
національний 
університет 

Donetsk/
relocate

d to 
Vinnytsy

a 

9 

  

  9 

Donetsk State 
University of 
Management 

Донецький 
державний 
університет 
управління 

Donetsk/
relocate

d to 
Mariupol 

1  1  1 3 

Drohobych Ivan 
Franko State 
Pedagogical 
University 

Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка 

Drohoby
ch 

5     5 

Ivano-Frankivsk 
National Technical 
University of Oil 
and Gas 

 Івано-
Франківський 
національний 
технічний 
університет 
нафти і газу 

Ivano-
Frankivs

k 
5    1 6 

Ivano-Frankivsk 
National Medical 
University 

 Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет 

Ivano-
Frankivs

k 
1     1 

Vasyl Stefanyk 
Precarpathian 
National University 

Прикарпатськи
й національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника 

Ivano 
Frankivs

k 
9    4 13 

National University 
of State Tax Service 
of Ukraine 

Національний 
університет 
державної 
податкової 
служби України 

Irpin 1     1 

Kamianets-Podilsky 
Ivan Ohienko 
National University 

Камянець-
Подільський 
національний 
університет 
імені Івана 
Огієнка 

Kamiane
ts-

Podilsky 
2     2 
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H.S. Skovoroda 
Kharkiv National 
Pedagogical 
University 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Г.С. 
Сковороди 

Kharkiv 2     2 

Kharkiv State 
Zooveterenary 
Academy 

Харківська 
державна 
зооветеринарна 
академія 

Kharkiv 1     1 

Kharkiv National 
Automobile and 
Highway Univerisity 

Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній 
університет 

Kharkiv 3     3 

Kharkiv National 
Medical University 

Харківський 
національний 
медичний 
університет 

Kharkiv 1     1 

Kharkiv National 
University of 
Radioelectronics 

Харківський 
національний 
університет 
радіоелектронік
и 

Kharkiv 4     4 

Kharkiv University 
of Humanities 
Peoples Academy 

 Харківський 
гуманітарний 
університет 
«Народна 
українська 
академія» 

Kharkiv 1    1 2 

National Aerospace 
University Kharkiv 
Aviation Institute 

Національний 
аерокосмічний 
університет 
«Харківський 
авіаційний 
інститут» ім. 
М.Є. 
Жуковського 

Kharkiv 3    2 5 

National University 
Yaroslav The Wise 
Law Academy of 
Ukraine 

Національна 
юридична 
академія 
України імені 
Ярослава 
Мудрого 

Kharkiv 3    1 4 

O.M. Beketov 
National University 
of Urban Economy 
in Kharkiv 

Харківська 
національний 
університет 
міського 
господарства 

Kharkiv 1     1 

Simon Kuznets 
Kharkiv National 
University of 
Economics 

Харківський 
національний 
економічний 
університет 
імені Семена 
Кузнеця 

Kharkiv 1    5 6 

V.N. Karazin 
Kharkiv National 
University 

Харківський 
національний 
університет 
імені 
В.Н.Каразіна 

Kharkiv 13  3  2 18 
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Kherson State 
Agrarian University 

Херсонський 
державний 
аграрний 
університет 

Kherson     1 1 

Kherson State 
University 

Херсонський 
державний 
університет 

Kherson 3    1 4 

Kherson National 
Technical 
University 

Херсонський 
національний 
технічний 
університет 

Kherson 2    1 3 

Khmelnytsky 
National University 

Хмельницький 
національний 
університет 

Khmelny
tskyi 

1    2 3 

Kirovohrad 
Volodymyr 
Vynnychenko State 
Pedagogical 
University 

Кіровоградськи
й державний 
педагогічний 
університет 
імені 
Володимира 
Винниченка 

Kirovogr
ad 

 

   1 1 

Kremenchuk 
Mykhailo 
Ostrogradskyi 
National University 

Кременчуцький 
національний 
університет 

Kremenc
huk 

3     3 

Kryvyj Rig National 
University 

Криворізький 
національний 
університет 

Kryvyi 
Rig 

2     2 

ACADEMY OF 
LABOUR, SOCIAL 
RELATIONS AND 
TOURISM 

Академія праці, 
соціальних 
відносин і 
туризму 

Kyiv   1   1 

Academy of 
Municipal 
Administration 

Академія 
муніципального 
управління 

Kyiv 1     1 

Banking University 

Університет 
банківської 
справи 

Kyiv 8     8 

Borys Grinchenko 
Kyiv University 

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка 

Kyiv 9  1  1 11 

Bogomolets 
National Medical 
University 

Національний 
медичний 
університет 
імені О.О. 
Богомольця 

Kyiv 3     3 

Kyiv National 
Aviation University 

Київський 
національний 
авіаційний 
університет 

Kyiv 10     10 
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Kyiv National 
Linguistic 
University 

Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет 

Kyiv 8     8 

Kyiv National 
University of 
Construction and 
Architecture 

Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури 

Kyiv 4    1 5 

Kyiv National 
University of Trade 
And Economics 

Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет 

Kyiv/Che
rnivtsi 

9  1  1 11 

Kyiv National 
Economic 
University named 
after Vadym 
Hetman 

Київський 
національний 
економічний 
університет 
імені Вадима 
Гетьмана 

Kyiv 5  1  2 8 

Kyiv State Maritime 
Academy 

Київська 
державна 
академія 
водного 
транспорту 
імені гетьмана 
Петра 
Конашевича-
Сагайдачного 

Kyiv 1     1 

Kiev Theological 
Academy and 
Seminary 

Київська 
духовна 
академія і 
семінарія 

Kyiv 2     2 

KROK University 
Університет 
КРОК 

Kyiv 6     6 

Kyiv International 
University 

Київський 
міжнародний 
університет 

Kyiv 2     2 

Kiev University of 
Market Relations 

Київський 
університет 
ринкових 
відносин 

Kyiv 2     2 

Kiev Cooperative 
Institute of 
Business and Law 

Київський 
кооперативний 
інститут бізнесу 
і права 

Kyiv 1     1 

Kyiv International 
Management 
Institute 

Київський 
міжнародний 
інститут 
менеджменту 

Kyiv 1     1 

East European 
Institute of 
Psychology Kijev 

Східно-
Європейський 
інститут 
психології 

Kyiv 1     1 
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International 
Scientific and 
Technological 
University 

Міжнародний 
дослідницький і 
технологічний 
університет 
імені Ю.Бугая 

Kyiv     1 1 

National Technical 
University of 
Ukraine Kyiv 
Polytechnic 
Institute 

Національний 
технічний 
університет 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут» 

Kyiv 49  

 
 
 

1 1 3 53 

National University 
of Kyiv-Mohyla 
Academy 

Національний 
університет 
«Києво-
Могилянська 
академія» 

Kyiv 34 1 3  3 41 

National 
Pedagogical 
Dragomanov 
University 

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М.П. 
Драгоманова 

Kyiv 13  1   14 

National University 
of Food 
Technologies 

Національний 
університет 
харчових 
технологій 

Kyiv 3  2   5 

National Academy 
of Fine Arts and 
Architecture  

Національна 
академія  
образотворчого 
мистецтва 
і архітектури 

Kyiv 1     1 

National University 
of Life and 
Environmental 
Sciences of Ukraine 

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокорист
ування України 

Kyiv 17  2  2 21 

Taras Shevchenko 
National University 
of Kyiv 

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка 

Kyiv 64  

 

 3 66 

OPEN 
INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF 
HUMAN 
DEVELOPMENT 
"UKRAINE" 

Відкритий 
університет 
"Україна" 

Kyiv 1     1 

National Academy 
of Sciences of 
Ukraine 

Національна 
академія наук 
України 

Kyiv 9    4 13 

National Academy 
of Medical Sciences 
of Ukraine 

Національна 
академія 
медичних наук 
України 

Kyiv     1 1 
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National Academy 
of Educational 
Sciences of Ukraine 

Національна 
академія 
педагогічних 
наук України 

Kyiv 2  1  3 6 

Volodymyr Dahl 
East-Ukrainian 
National University 

Східноукраїнсь
кий 
національний 
університет 
імені 
Володимира 
Даля 

Lugansk
/ 

relocate
d to 

Severod
onetsk 

1    1 2 

LUHANSK TARAS 
SHEVCHENKO 
NATIONAL 
PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка 

Lugansk
/ 

relocate
d to 

Starobel
sk 

1    1 2 

Lutsk National 
Technical 
University 

Луцький 
національний 
технічний 
університет 

Lutsk 5     5 

Lesya Ukrainka 
East-European 
National University 

Східноєвропейс
ький 
національний 
університет 
імені Лесі 
Українки 

Lutsk 4  2  1 7 

Volyn Institute for 
Economics and 
Management 

Волинський 
інститут 
економіки і 
управління 

Lutsk 2     2 

Ivan Franko 
National University 
of Lviv 

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка 

Lviv 58 1 3  3 65 

Lviv Polytechnic 
National University 

Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» 

Lviv 27 1   4 32 

Lviv National Music 
Academy named 
after Mykola 
Lysenko 

Львівська 
національна 
музична 
академія імені 
Миколи 
Лисенка 

Lviv 1     1 

Lviv National 
Agrarian University 

Львівський 
національний 
аграрний 
університет 

Lviv 4     4 

Lviv National 
Academy of Arts 

Львівська 
національна 
академія 
мистецтв 

Lviv 6     6 

Lviv State 
University of Life 
Safety 

Львівський 
державний 
університет 
безпеки 
життєдіяльності 

Lviv 2     2 
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Lviv State 
University of 
Physical Culture 

Львівський 
державний 
університет 
фізичної 
культури 

Lviv 3     3 

Lviv National 
University of 
Veterinary Medicine 
and 
Biotechnologies 
named after S.Z. 
Gzhytskyi 

Львівський 
національний 
університет 
ветеринарної 
медицини і 
біотехнологій 

Lviv     1 1 

Lviv State Academy 
of Finance 

Львівська 
державна 
академія 
фінансів 

Lviv 3     3 

Lviv Regional 
Institute of Public 
Administration of 
the National 
Academy of Public 
Administration 
under the President 
of Ukraine 

Львівський 
регіональний 
інститут 
державного 
управління 

Lviv 1     1 

Lviv Academy of 
Commerce 

Львівська 
комерційна 
академія 

Lviv 5     5 

Lviv Institute of 
Economy and 
Tourism 

Львівський 
інститут 
економіки і 
туризму 

Lviv 2     2 

National Forestry 
Engineering 
University Of 
Ukraine 

Національний 
лісотехнічний 
університет 
України 

Lviv 4     4 

Ukrainian Catholic 
University 

Український 
католицький 
університет 

Lviv 10     10 

Pryazovskyi State 
Technical 
University 

Приазовський 
державний 
технічний 
університет 

Mariupol 5    1 6 

Mariupol State 
University 

Маріупольськи
й гуманітарний 
університет 

Mariupol 3    1 4 

Donbas National 
Academy Of Civil 
Engineering And 
Architecture 

Донбаська 
національна 
академія 
будівництва і 
архітектури 

Makiyivk
a/ 

relocate
d to 

Kramato
rsk 

 1    1 

Mukachevo State 
University 

Мукачевський 
державний 
університет 

Mukache
vo 

1     1 

Petro Mohyla Black 
Sea State University 

Чорноморський 
державний 
університет 
імені Петра 
Могили 

Mykolayi
v 

4    1 5 
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Mykolayiv National 
University 

Миколаївський 
національний 
університет 
імені 
Сухомлинськог
о 

Mykolayi
v 

2    1 3 

Mykolayiv State 
Agricultural 
University 

Миколаївський 
національний 
аграрний 
університет 

Mykolayi
v 

    1 1 

National University 
of Shipbuilding 
named by Admiral 
Makarov 

Національний 
університет 
кораблебудува
ння імені 
адмірала 
Макарова 

Mykolayi
v 

2     2 

Nizhyn Mykola 
Gogol State 
University 

Ніжинський 
державний 
університет 
імені Миколи 
Гоголя 

Nizhyn 

 

   1 1 

Odessa National 
Polytechnic 
University 

Одеській 
національний 
політехнічний 
університет 

Odessa 13    2 15 

Odessa I.I. 
Mechnykov 
National University 

Одеський 
національний 
університет 
імені І. 
І. Мечникова 

Odessa 25    2 27 

Odessa State 
Environmental 
University 

Одеський 
державний 
екологічний 
університет 

Odessa 1    2 3 

Odessa National 
Economic 
University 

Одеський 
національний 
економічний 
університет 

Odessa 4  1   5 

National University 
Odessa Law 
Academy 

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія» 

Odessa 1     1 

Odessa National 
Maritime University 

Одеський 
національний 
морський 
університет 

Odessa 2 1    3 

Odessa State 
Academy of Civil 
Engineering and 
Architecture 

Одеська 
державна 
академія 
будівництва та 
архітектури 

Odessa 2     2 
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Odessa institute of 
finance of the 
Ukrainian State 
University of 
Finance and 
International Trade  

Український 
державний 
університет 
фінансів та 
міжнародної 
торгівлі 

Odessa 1     1 

Odessa National 
Academy of Food 
Technologies 

Одеська 
національна 
академія 
харчових 
технологій 

Odessa     1 1 

ODESSA STATE 
ACADEMY OF 
TECHNICAL 
REGULATION AND 
QUALITY 

Одеська 
державна 
академія 
технічного 
регулювання та 
якості 

Odessa 1     1 

South Ukrainian 
National 
Pedagogical 
University named 
after K.D. Ushynsky 

Південноукраїнсь
кий національний 
педагогічний 
університет імені 
К. Д. Ушинського 

Odessa     1 1 

Perejaslav-
Khmelnytsky State 
Pedagogical 
University after 
named of 
Skovoroda 

Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Григорія 
Сковороди 

Perejasl
av-

Khmelny
tsky 

4    1 5 

Poltava National 
Technical 
University named 
after Yuri 
Kondratyuk 

Полтавський 
національний 
технічний 
університет 
імені Юрія 
Кондратюка 

Poltava 8     8 

Poltava University 
of Economics and 
Trade 

Полтавський 
університет 
економіки і 
торгівлі 

Poltava 3    1 4 

Poltava State 
Agrarian University 

Полтавський 
державний 
аграрний 
університет 

Poltava 6     6 

Poltava Korolenko 
National 
Pedagogical 
University 

Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Короленка 

Poltava 1     1 

Ukrainian Medical 
Stomatology 
Academy  

Українська 
медична 
стоматологічна 
академія 

Poltava 3     3 

National University 
of Water 
Management and 
Nature Resources 
Use 

Національний 
університет 
водного 
господарства 
та 
природокорист
ування 

Rivne 3     3 
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International 
University of 
Economics and 
Humanities Named 
After Stepan 
Demianchuk 

Міжнародний 
економіко-
гуманітарний 
університет 
імені академіка 
Степана 
Дем’янчука 

Rivne 2     2 

National University 
of Ostroh Academy 

Національний 
університет 
"Острозька 
академія" 

Ostroh - 
Rivne 

obl 
8  1   9 

Institute of the 
University of 
Banking of the 
National Bank of 
Ukraine 

Університет 
банківської 
справи НБУ 

Kyiv/Lvi
v 

6     6 

Sumy State 
University 

Сумський 
державний 
університет 

Sumy 14  2  2 18 

Sumy National 
Agricultural 
University 

Сумський 
національний 
аграрний 
університет 

Sumy 3    2 5 

Sumy Makarenko 
State Pedagogical 
University 

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Макаренка 

Sumy 1     1 

Ukrainian Academy 
of Banking of 
National Bank of 
Ukraine 

Українська 
академія 
банківської 
справи 
Національного 
банку України 

Sumy 2  2   4 

Oleksandr 
Dovzhenko Hlukhiv 
National 
Pedagogical 
University  

Глухівський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені 
Олександра 
Довженка 

Sumy 
region 

1  1   2 

Ternopil Ivan Pul'uj 
National Technical 
University 

Тернопільський 
національний 
технічний 
університет 
імені Івана 
Пулюя 

Ternopil 9  1  1 11 

Ternopil Volodymyr 
Hnatiuk National 
Pedagogical 
University 

Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені 
Володимира 
Гнатюка 

Ternopil 2     2 

Ternopil National 
Economic 
University 

Тернопільський 
національний 
економічний 
університет 

Ternopil 11    1 12 
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Ternopil State 
Medical University 

Тернопільський 
державний 
медичний 
університет 

Ternopil 2     2 

Uzhhorod National 
University 

Ужгородський 
національний 
університет 

Uzhhoro
d 

17     17 

Uman National 
University of 
Horticulture (former 
Uman State 
Agrarian University) 

Уманський 
національний 
університет 
садівництва 

Uman 2     2 

Pavlo Tychyna 
Uman State 
Pedagogical 
University 

Уманський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини 

Uman 5    1 6 

Vinnytsia National 
Pirogov Memorial 
Medical University 

 Вiнницький 
нацiональний 
медичний 
унiверситет 
імені Пирогова 

Vinnytsi
a 

 

   1 1 

Vinnytsia National 
Techical University 

 Вiнницький 
нацiональний 
технiчний 
унiверситет 

Vinnytsi
a 

 

   2 2 

Vinnytsia State 
Pedagogical 
University named 
after Mykhailo 
Kotsiubynsky 

Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет 
імені Михайла 
Коцюбинського 

Vinnytsi
a 

4     4 

Vinnytsia Institute 
of Trade and 
Gospoddarki Kyiv 
National University 
of Trade and 
Economy in 
Vinnitsa 

Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університ, 
Вінницьий 
філіал 

Vinnytsi
a 

1     1 

Zaporizhzhya 
National Technical 
University 

Запорізький 
національний 
технічний 
університет 

Zaporizh
zhya 

2    2 4 

Zaporizhzhya 
National University 

Запорізький 
національний 
університет 

Zaporizh
zhya 

12  1   13 

Zaporizhzhya State 
Medical University 

Запорізький 
державний 
медичний 
університет 

Zaporizh
zhya 

3    1 4 

Zhytomyr Ivan 
Franko State 
University 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка 

Zhytomy
r 

2     2 

Zhytomyr State 
Technological 
University 

Житомирський 
державний 
технічний 
університет 

Zhytomy
r 

13    1 14 
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Zhytomyr Nursing 
Institute 

Житомирьский 
інститут 
сестринської 
справи 

Zhytomy
r 

1     1 

Zhytomyr National 
Agroecological 
University 

Житомирський 
національний 
агроекологічни
й університет 

Zhytomy
r 

  1   1 
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Ukraine under Erasmus+ in short 2014-2017 (October 2017) 
Prepared by National Erasmus+ Office in Ukraine  

in cooperation with Directorate General for Education and Culture; Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency 

In the framework of European Union Erasmus+ Programme Ukrainian organizations are actively 

participating in all open calls for proposals in the field of higher education from 2014. 

KA1. Learning Mobility. 
In the period 2014-2017* calls all in all 1008 projects proposals for International Credit Mobility in 

Higher Education in cooperation between the Universities from Europe and Ukraine were submitted 

to Erasmus+ National Agencies in 33 Programme Countries.  643 projects have been recommended 

for funding for students and staff exchanges mobility by 33 National Agencies Erasmus+.  

Under this Action the Universities from Europe together with over 140** Ukrainian higher education 

institutions have been organizing short-term mobility flows within 7235 scholarships for staff and 

students based on the Inter-Institutional agreements. From Ukraine, 5271 students (bachelor, master, 

PhD) and  university staff (teachers and administrative staff) are expected to visit the Universities in 

Europe and be involved in various learning mobility activities, like study, traineeship, teaching, in 

service-training. In parallel, 1964 students and staff from Europe are to be funded to visit Ukraine for 

short-term learning mobility activities. All students and staff must return back after their studies to 

their home universities and receive recognition of their study or other type of activities and apply 

their competences at their home universities. The total grant allocated amounts to 24 384 000 Euro.  

 

Calls 
2015 (2 

rounds) 

2016 (2 

rounds) 

2017 total for 3 

calls 

Applied projects 299 316 
 

393 1008 

Total Projects Selected with Ukraine 161 214 
 

268 643 

Countries where National Agencies Provided 

Grants with Ukraine 
30 33 

33 
33 

Total UA Universities among winners 103 127 
 

140** 140 

Scholarships awarded (including the below): 2154 2370 
 
 

2711 7235 

from Ukraine to Europe 1 772 1 684 
 

1 815 5 271 

from Europe to Ukraine 382 686 
 

896 1 964 

Staff to Europe 642 814 
 

930 2386 

 to Ukraine 246 501 

 

673 1420 

Students to Europe 1130  870  

 

885 2885 

to Ukraine 136 185 
 

223 544 

Grant awarded 8 238 000 7 876 000 

 
 

8 270 000 

 
24 384 000 

 

  

 

Applications  

 Selected 

Projects  

 Grant 

Awarded 

(EUR)  

 Participants 

Requested  

 Participants 

Awarded  

 Participants 

Incoming (to 

EU)  

 Participants 

Outgoing (from 

EU)  

all  1 008       643  24 384 000  24 462        7 235    5 271      1 964  

2015     299       161         8 238 000     6 056        2 154     1 772         382  

2016     316       214         7 876 000     8 050        2 370     1 684         686  

2017     393       268         8 270 000   10 356        2 711     1 815         896  
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In former Programme Erasmus Mundus Action 2, 26 Erasmus Mundus Partnerships selected since 

2007 under regional lots including Ukraine, more than 1800 staff and students benefited from 

mobility under this action. 

Detailed information for Higher Education Institutions is available at: 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html 

Detailed information for individuals is available at: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-

navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html and 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_en  

 

*This data was received on 3/10/2017 for each of the 34 National Agencies and we cannot guarantee 

its accuracy or completeness. 

** to be updated, yet not available (as of 3.10/2017) 

  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_en
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Under Degree Mobility – Erasmus Mundus Joint Master and PhD Degrees Programmes for 

Individuals 160 Ukrainian students have been individually granted with enrollment in the prestigious 

Erasmus+: 146 Erasmus Mundus Joint Masters Degree (EMJMD) Programmes in the European 

Universities. And, 14 Ukrainian will benefit from the Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Doctorate 

(EMJD) Programmes. 

Types 2004 to 2013* 
under former 

Erasmus Mundus 

Action 1 

2014/2015** 
under Erasmus+ 

2015/2016** 
under Erasmus+ 

2016/2017** 
under Erasmus+ 

2017/2018** 
under Erasmus+ 

Master Students 296 26 28 48 44 

PhD fellows 10 6 3 4 1 

Scholars 60     

Grand Total 366 32 31 52 45 

Budget 13.016.134,10     

* Implemented mobility so far; ** Selected scholarship holders 

In addition, 4 Ukrainian Universities are involved as associate partners in the current Erasmus 

Mundus Joint Master Courses Consortia.  

For 2017 call 7 Ukrainian universities were involved into applications: 2 as full partners and 5 as 

associated partners and as a result within 38 EMJMDs newly selected there are 2 of them with 4 

Ukrainian associated partners. 

Detailed information for Higher Education Institutions is available at: 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html  

Detailed information for individuals is available at:  http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-

navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html  

 

Mobility for Youth 

 

Erasmus+ also funds international non-formal learning mobility activities of young people and youth 

workers (the European Voluntary Service, exchanges and policy debates). Ukraine participate very 

actively in these activities, being the first partner country in terms of number of participants. So far, 

6500 young people and youth workers from Ukraine are involved in joint Erasmus+ Youth Action 

projects with their counterparts from Erasmus+ Programme Countries. 

 

Detailed information for Youth and other organizations is available at: https://www.salto-youth.net/ 

  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-2nd-eastern-partnership-youth-forum-innovative-approaches-to-foster-young-people-s-employability.4483
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KA2. Cooperation for innovation and exchange of best practice Actions. 

Under Capacity Building in the Field of Higher Education, out of 355 submitted, 24 projects have 

been funded and implementing with participation of Ukrainian universities, NGOs, companies, 

associations, research institutions and enterprises. 120 different stakeholders are involved from all 

over Ukraine, among them 68 Ukrainian Higher Education Institutions and National Academies 

(science, pedagogical, medical) have been building their capacities in 19 Joint Projects and 5 

Structural Project within 6 national and 18 multi-country partnerships with Programme and other 

Partner countries. The total grant allocated amounts to 15,90 ML Euro. 
Calls /projects 

implementation 

period 

CBHE 2015/  

2015-2018 

 

CBHE 2016/ 

2016-2019 

 

CBHE 2017/ 

2017-2020 

Applied/selected 
91 (5 as 

applicants) 
10 

130 (4 as 

applicants) 
6 

134 (4 as 

applicants) 

8 (1 as 

coordinator) 

 Joint Structural Joint Structural Joint Structural 

Projects 9 1 3 3 7 1 

 National Multicountry National Multicountry National Multicountry 

Projects 2 7 2 5 2 6 

 

These 2-3 year projects, which receive between EUR 0,5 million and EUR 1,5 million, aim at 

modernising curricula, enhancing quality assurance, university governance reform, 

internationalization or university-enterprise cooperation based on a bottom-up approach by higher 

education institutions based on their Institutional and on National Strategy Documents. 

The interest to this Action is huge from Ukrainian higher education institutions due to the fact that it 

is the only programme which has complex and system approach to capacity building of higher 

education for further reforming in line with Law of Ukraine “On higher education” and Association 

Agreement between Ukraine and EU implementation. 

Under former Tempus Programme, Ukraine has implemented 338 projects since 1993 till 2017: 
 

Stages/ 

years 

Tempus II 

1993-1999 

Tempus ІІІ 

2000-2006 

Tempus ІV 

2007-2013 (by 2017) 

Total 

Projects 

types 

Joint Projects Joint 

Projects 

Structural and 

Complementary 

Measures 

Individual 

Mobility 

Grants 

Joint 

Projects 

Structural 

Projects 

 

Кількість 35 80 29 100 76 18  

Разом 35 209 94 (out of 650 applied) 

Grant funds: 89 076 189,65 

338 

 

Detailed information is available at: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-

spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html; http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-

proektiv.html; http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/  

 

  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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A new Eastern Partnership Youth Window has been introduced within the framework of Erasmus+ 

for Capacity Building of Youth organisations in the areas of civic engagement and entrepreneurship. 

Under the call closed in March 2017, Ukraine submitted 22 eligible applications (out of 100 for the 

whole region). 

More details are at: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-

cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-

building-in-field-youth_en  

 

One Strategic Partnership in the Field of Higher Education - for Information Security is under 

implementation with Nacionalniy Tehnichniy Universitet Ukraini Kiivskiy Politehnichniy Institut as 

a partner. EU Grant for Project – 150 090 EURO. 

Detailed information is available at: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 

Three Strategic Partnerships in Adult Education are under implementation with Ukrainian NGO as 

a partner. 

Detailed information is available at: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 

One Strategic Partnership in Youth has just finished with Ukrainian NGO as a partner. 

Detailed information is available at: https://www.salto-youth.net/ and 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 

KA3.Policy Reform Action  
 

General information is available at: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-

support-for-policy-reforms_en 

 

Under Policy Reform Actions for Dialogue between young people and policy makers have been 

implementing in 24 projects with Ukrainian NGOs as partners. 

Detailed information is available at: https://www.salto-youth.net/ and 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

2 additional projects have been implementing by NGO “Institute for Leadership Innovations and 

Development”: National Erasmus+ office in Ukraine project which coordinates activities in field of 

higher education and Higher Education Reforms Experts team project are funded under Erasmus+ 

Programme. 

Detailed information is available at: http://erasmusplus.org.ua/ 

 

Sports Actions 
2 projects on Collaborative Partnerships within Sport Action have been on-going involving 

Ukrainian partners. 

Detailed information is available at:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport 

 

E-Twinning: 
Other opportunities in School Education are open for Ukraine within Erasmus+ under E-Twinning 

Detailed information is available at:  http://www.etwinning.com.ua/ 

  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-2nd-eastern-partnership-youth-forum-innovative-approaches-to-foster-young-people-s-employability.4483
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-2nd-eastern-partnership-youth-forum-innovative-approaches-to-foster-young-people-s-employability.4483
http://erasmusplus.org.ua/
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Jean Monnet Actions 
In the context of 4 Erasmus+ Calls for Proposals published between 2014 and 2017 in total 410 

proposals were submitted by Ukrainian applicants, out of which 41 Jean Monnet projects were 

selected for funding. Those projects include 31 Modules, 4 Chair, 2 Projects and 4 Support for 

Associations projects, implemented in the field of European Studies by 24 Ukrainian Higher 

Education Institutions and 6 NGOs. The total grant allocated amounts to over 1 200 000.00 Euro. 

 

Calls years 
TEACHING AND RESEARCH 

submitted/selected 

POLICY DEBATE WITH 

THE ACADEMIC 

WORLD 

submitted/selected 

SUPPORT TO 

INSTITUTIONS AND 

ASSOCIATIONS 

submitted/selected 

 Module Chair 
Centre of 

Excellence 
Project Network 

Support to 

Institutions 
Financed only in 

2014 and 2015 

Support to 

Associations 

2014  21/8  1/1  0/0  5/1  0/0  0/0  0/ 0  

2015  81/6  15/0  0/0  10/0  0/0  1/0  3/2  

2016  100/9  7/0  2/0  13/1  0/0  0/0  2/1  

2017 /8 /3 /0 /0 /0 /0 /1 
 

Under the 2017 Erasmus+ Call for Proposal 149 applications for Jean Monnet activities have 

presented by Ukrainian institutions and as a result 12 projects are selected. 

Under Lifelong Learning  Programme running between 2007 and 2013 in total 24 Jean Monnet 

activities were selected: 
TEACHING ACTIVITIES ACADEMIC AND RESEARCH ACTIVITIES 

Module  Jean 

Monnet 

Chair  

Jean Monnet 

Ad Personam 

Chair  

Jean Monnet 

Centre of 

Excellence  

Information 

and Research 

Activities  

Learnin

g EU at 

School  

Association of 

Professors and 

Researchers  

Multilateral 

Research 

Groups  

9 7 0 2 5 0 1 0 

 
Detailed information is available at: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html 

 

Sports Actions 
2 projects on Collaborative Partnerships within Sport Action have been on-going involving 

Ukrainian partners. 

Detailed information is available at:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport 

 

E-Twinning: 
Other opportunities in School Education are open for Ukraine within Erasmus+ under E-Twinning 

Detailed information is available at:  http://www.etwinning.com.ua/ 
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Участь України в програмі Еразмус+ 

Prepared by National Erasmus+ Office in Ukraine  

in cooperation with Directorate General for Education and Culture; Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency 

Університети з України є активними учасниками програми Європейського Союзу 

Еразмус+ у сфері вищої освіти з міжнародної кредитної мобільності, співпраці між 

університетами та Європейських студій  і інших напрямів з 2014 р. 

КА 1. Навчальна (академічна) мобільність. Міжнародна кредитна мобільність. 

За результатами конкурсів 2015-2017 рр. напряму Міжнародна кредитна мобільність 33 

Національні агентства Еразмус+ країн-членів Програми ЄС Еразмус+ підтримали 643 проектів 

на організацію міжнародної кредитної мобільності у співпраці з близько 140 українськими 

вищими навчальними закладами. Загальна сума коштів грантів на проекти мобільності з 

Україною сягає 24 384 000 євро. 2885 українських студенти (бакалаврів, магістрів, аспірантів) 

їдуть на навчання, а 2386 працівників будуть викладати та підвищувати кваліфікацію в Європі 

на основі Міжінституційних угод, які організують європейські університети спільно з ВНЗ 

України. Відповідно, 1964 стипендіатів з Європи відвідають Україну для навчання/ 

викладання/підвищення кваліфікації. Таким чином, 7235 студентів і працівників закладів 

вищої освіти України і Європи візьмуть участь у взаємному міжуніверситетському обміні.  

 

Конкурси 
2015 (2 

rounds) 

2016 (2 

rounds) 

2017 Загалом за 

3 конкурси 

Подано проектів 299 316 
 

393 1008 

Обрано проектів за участі України 161 214 
 

268 643 

Країни-члени програми у партнерствах 30 33 
 

33 33 

Кількість університетів з України в проектах 103 127 
 

140** 140 

Всього мобільностей 2154 2370 
 
 

2711 7235 

З України до Європи 1 772 1 684 
 

1 815 5 271 

З Європи до України 382 686 
 

896 1 964 

Працівники закладів вищої 

освіти 
до Європи 642 814 

 

930 2386 

до України 246 501 

 

673 1420 

Студентів до Європи 1130  870  

 

885 2885 

до України 136 185 
 

223 544 

Затверджено грантів, Євро 8 238 000 7 876 000 

 
 

8 270 000 

 
24 384 000 

  

 Подано 

проектних 

заявок 

 Обрано 

проектів 

Грант ЄС 

(EUR)  

Запит на 

мобільності 

 Затверджено 

до 

фінансування 

Стипендії 

(до Європи)  

Стипендії (з 

Європи)  

all  1 008       643  24384000  24 462        7 235    5 271      1 964  

2015     299       161         8 238 000     6 056        2 154     1 772         382  

2016     316       214         7 876 000     8 050        2 370     1 684         686  

2017     393       268         8 270 000   10 356        2 711     1 815         896  
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За попередньою програмою Еразмус Мундус (Action 2) було реалізовано мобільність 

за обміном в рамках 26 партнерств за участю України для більше ніж 1800 студентів з 2007 р. 

до 2013 р. 

Детальні інформація для закладів вищої освіти: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-

navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html 

Детальна інформація для індивідуальних осіб: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-

navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html та 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_en  

 

*This data was received on 3/10/2017 for each of the 34 National Agencies and we cannot guarantee 

its accuracy or completeness. 

** to be updated, yet not available (as of 3.10/2017) 

 

  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_en
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КА 1. Навчальна (академічна) мобільність. Міжнародна ступенева 

мобільність. 
За результатами конкурсів індивідуальних стипендій зі Ступеневої мобільності для 

навчання на Спільних освітніх програмах обрано 160 стипендіатів, з яких 146 українських 

студенти отримали стипендії на навчання за спільними магістерськими програмами Еразмус 

Мундус (Erasmus Mundus Master Courses and Erasmus Mundus Joint Master Degrees). 

Чотирнадцять студенти здобуватимуть ступінь доктора філософії за спільними докторськими 

програмами (Erasmus Mundus Joint Doctorates – EMJD). 

У залежності від обраних магістерських та докторських програм, українські студенти 

розпочали своє навчання в університетах Австрії, Бельгії, Нідерландів, Великобританії, 

Іспанії, Швеції, Франції, Італії, Німеччини та Португалії та інших країнах-членах програми 

Еразмус+. 

Типи 2004 - 2013 

попередня 

програма 

Erasmus 

Mundus 

Action 1 

2014/2015 

Erasmus+ 

2015/2016 

Erasmus+ 

2016/2017 

Erasmus+ 

2017/2018 

Erasmus+ 

Разом 

2015-

202018 

Магістри 296 26 28 48 44 146 

PhD студенти 10 6 3 4 1 14 

Викладачі 60      

Загалом 366 32 31 52 45 160 

Додатково, 4 українські університети залучено до реалізації Спільних магістерських програм 

як асоційованих партнерів. 

У конкурсі 2017 р. українські університети долучились до проектних з 

For 2017 call 7 Ukrainian universities were involved into applications: 2 as full partners and 5 as 

associated partners and as a result within 38 EMJMDs newly selected there are 2 of them with 4 

Ukrainian associated partners. 

Детальні інформація для закладів вищої освіти: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-

navchalna-mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html  

Детальна інформація для індивідуальних осіб:  http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-

mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html  

 

Мобільність для Молоді 

Еразмус+ фінансує мобільність для підтримки молоді та молодіжних працівників через 

міжнародну неформальну освіту – Європейська волонтерська служба, обміни та політичні 

дебати. Україна бере участь у таких конкурсах дуже активно і вже 6500 молодіжних 

працівників отримали фінансування для обміну досвідом з колегами з Європи. 

 

 

Детальні інформація для молодіжних організацій: https://www.salto-youth.net/ 

 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/ctupeneva-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-2nd-eastern-partnership-youth-forum-innovative-approaches-to-foster-young-people-s-employability.4483
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КА 2. Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими 

практиками. 
 

Розвиток потенціалу вищої освіти. 

24 проекти міжнародної співпраці задля Розвитку потенціалу у сфері вищої освіти 

запроваджуються у період з 2015 до 2020 рр. 120 організацій з України, серед яких 68 вищі 

навчальні заклади; громадські організації, державні та бізнес структури, спільно з партнерами 

з різних країн-членів і партнерів програми Еразмус+ реалізують 19 спільних та 5 структурних 

проекти серед яких 6 національних і 16 багатонаціональних проекти за участі країн-членів та 

партнерів програми. Загальний бюджет грантів близько 15,90 ML Euro. 

Конкурси 

/період 

запровадження 

проектів 

CBHE 2015/  

2015-2018 

 

CBHE 2016/ 

2016-2019 

 

CBHE 2017/ 

2017-2020 

Подано заявок/ 

виграно 

91  

(5 як 

координа-

тор) 

10 

130 (4 

як 

координа-

тор) 

6 
134 (4 як 

координатори) 

8 (1 - 

координатор) 

 

 Спільні Структурні Спільні Структурні Спільні Структурні 

Проекти 9 1 3 3 7 1 

 National Multicountry National Multicountry National Multicountry 

Проекти 2 7 2 5 2 6 

 

Україна приєдналася до програми Темпус у 1993 р. і по 2013 рік було профінансовано більше 

300 проектів. З 1993 учасниками програми Темпус стали близько 140 вищих навчальних 

закладів і галузевих академій України. За результатами шести конкурсів програми Темпус IV 

в Україні було профінансовано 94 проекти, з них 76 Спільних проектів та 18 Структурних 

заходів;  74 проектів є багатонаціональними та 20 – національними. 

Проекти за участі України в програмі Темпус (1993-2013) 

Етапи 

програми 

Темпус 

ІІ 

1993-

1999 

Темпус ІІІ 

2000-2006 

Темпус ІV 

2007-2013 

Загалом 

Типи 

проектів 

Спільні 

проекти 

Спільні 

проекти 

Структу

рні та 

Супрові

дні 

проекти 

Індивід

уальна 

мобільн

ість 

Спільні 

проекти 

Структ

урні 

проекти 

 

Кількість 35 80 29 100 76 18  

Разом 35 209 94 (з 650 поданих) 
Грант - 89 076 189,65 

338 

 

Детальна інформація про можливості та проекти: 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html; 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html; 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/  

 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Нове вікно Східного партнерства для Розвитку потнеціалу Молоді відкрито для країн 

Східного партнерства  з 2017 р. 22 проектних заявки було подано на конкурс серед яких 22 

проекти за участі України (100 з усього регіону). 

Більше інформації за посиланням: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-

action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-

capacity-building-in-field-youth_en  

 

Реалізується проект Стратегічного партнерства у сфері вищої освіти за участю України – 

Information Security Національним технічним університетом імені Сікорського «Київський 

політехнічний інститут». EU Grant for Project – 150 090 EURO. 

Детальна інформація за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/ 

 

Три Стратегічні партнерства у сфері освіти дорослих реалізуються у партнерстві з 

українськими громадськими організаціями. 

Детальна інформація за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/ 

Українська громадська організація завершила виконання проекту зі Стратегічного 

партнерства молоді. 

Детальна інформація на сайті: https://www.salto-youth.net/ and 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 

KA3. Підтримка реформ  
 

Загальна інформація щодо напряму: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-

3-support-for-policy-reforms_en 

 

В рамках напряму Підтримка реформ у сфері молодіжної політики за проваджується 24 

проекти за участі українських громадських організацій як партнерів. 

Детальна інформація: https://www.salto-youth.net/ and 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 

2 проекти реалізуються ГО «Інститут лідерства інновацій та розвитку» задля підтримки 

реформ у сфері вищої освіти «Національний Еразмус+ офіс в Україні» і «Національна 

команда реформування вищої освіти». 

Більше інформації за посиланням at: http://erasmusplus.org.ua/ 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-2nd-eastern-partnership-youth-forum-innovative-approaches-to-foster-young-people-s-employability.4483
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-2nd-eastern-partnership-youth-forum-innovative-approaches-to-foster-young-people-s-employability.4483
http://erasmusplus.org.ua/
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Проекти напряму Жана Моне. 
41 проект Жана Моне став переможцем чотирьох конкурсів з 2014 до 2017 р. серед виконавців 

з України 24 ВНЗ і 6 громадські організації реалізують 31 модуль, 4 кафедри, 2 проекти і 4 

асоціації Жана Моне. Бюджет гранту ЄС складає більше 1 200 000 Євро. 

 

Конк

урси 

Викладання та 

дослідження 

подано/обрано 

POLICY DEBATE 

WITH THE 

ACADEMIC 

WORLD 

подано/обрано 

Підтримка 

організацій та 

асоціацій 

подано/обрано 

Разом 

профінансо

вано 

 
Моду

ль 

Кафе

дра 

Центр 

доскон

алості 

Проект Мережа 

Підтримка 

інституцій 

надавалась 

до 2015 

Підтримк

а 

асоціацій 

41 

2014  21/8  1/1  0/0  5/1  0/0  0/0  0/ 0  10 

2015  81/6  15/0  0/0  10/0  0/0  1/0  3/2  8 

2016  100/9  7/0  2/0  13/1  0/0  0/0  2/1  11 

2017 /8 /3 /0 /0 /0 /0 /1 12 
 

За результатами конкурсів попередньої програми Жана Моне у період з 2007 до 2013 рр. було 

профінансовано 24 проекти: 

Викладацька діяльність Академічна і дослідницька діяльність 

Модул

ь 

Профе

сор/ 

кафед

ра 

Жан Моне 

d 

Personam 

Chair  

Центри 

досконало

сті 

Інформацій

ні та 

дослідниць

кі заходи 

Вивч

ення 

ЄС в 

школ

і 

Асоціація 

професорів 

і 

дослідників 

Багатона

ціональн

і 

дослідни

цькі 

групи 

9 7 0 2 5 0 1 0 

 

Детальна інформація за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html 

 

Sports Actions 
2 проекти Collaborative Partnerships напряму Спорт реалізуються за участі українських 

партнерів. 

Детальна інформація за посиланням:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport 

 

E-Twinning: 
Можливості в сфері середньої освіти відкриті в рамках E-Twinning 

Детальна інформація за посиланням:  http://www.etwinning.com.ua/ 

 

  

 


