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Еразмус+ CBHE проекти

Спільні проекти – результати направлені на розбудову 

закладів 
вищої освіти.

1. Розроблення освітніх програм.
2. Модернізація управління, менеджменту та діяльності ЗВО.
3. Налагодження та укріплення співпраці між ЗВО та зовнішнім 

економічним та соціальним оточенням.



Еразмус+ CBHE проекти

Метою структурних проектів є вплив на розвиток системи

вищої освіти в цілому, та сприяння реформам на національному
та/або регіональному рівнях.

1. Удосконалення політик, управління та менеджменту систем
вищої освіти в цілому.

2. Налагодження та укріплення співпраці між освітянськими
системами та зовнішнім економічним та соціальним оточенням.



Категорія 1: розроблення освітніх програм.

Проекти з розроблення нових освітніх програм можуть 
включати наступні тематики:

1. Реформування ступеневих програм – трициклова система
освіти, компетентнісний підхід в побудові та реалізації
освітніх програм, трансфер кредитів, додаток до диплома.

2. Інструменти викладання та навчання – методології та сучасні
педагогічні підходи, включаючи результати навчання та новітні
технології на основі ІТ.

3. Мультидисциплінарність та міждисциплінарність.



Категорія 1: пріоритетні предметні області.

1. Освіта.
2. Журналістика та інформація.
3. Біологія та біохімії.
4. Інженерія.
5. Виробництво та виробничі процеси.
6. Сільське господарство, лісівництво, ветеринарія, 

рибництво.
7. Охорона здоров'я.
8. Соціальний добробут.
9. Безпека.
10.Транспорт та транспортні служби.



Категорія 2: удосконалення управління ЗВО

1. Управління, стратегічне планування та менеджмент ЗВО.

2. Університетські служби.

3. Інтернаціоналізація.

4. Процеси та механізми забезпечення якості.

5. Рівність доступу та демократизація вищої освіти.



Категорія 3: розбудова сектору вищої освіти
в суспільному контексті

1. Розвиток шкільної та професійної освіти (підготовка вчителів
та викладачів, реформування педагогічної професії).

2. Визнання кваліфікацій та кваліфікаційних рамок.
3. Визначення, впровадження та моніторинг політик

реформування (фінансування, управління, забезпечення якості,
інструменти прозорості, стандарти та рекомендації).



Україна – окреме вікно фінансування CBHE

На період 2019-2020 рр. Україною отримано окреме вікно 
фінансування конкурсів Програми Еразмус+ за наступними 
напрямами: 

• Кey Аction (KA)1 «Міжнародна кредитна мобільність»: 2,5 

млн. євро

• Кey Аction (KA)2  «Розвиток потенціалу вищої освіти»: 2 

млн. євро 

• Проекти напряму Жана Моне: 0,5 млн. євро.



Пріоритет 1. Освіта дорослих (Lifelong learning)

Відповідно до частини 1 статті 10, частині 1 статті 18 Закону України
«Про освіту» від 5 вересня 2017 р. освіта дорослих є невід’ємною складовою
частини системи освіти, що спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої
особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів
суспільного розвитку та потреб економіки.

Створена робоча група з розроблення Закону України «Про освіту дорослих».

Здійснюється у відповідності з:
• Рекомендацією Європейського Парламенту і Ради щодо Ключових

компетентностей для навчання впродовж життя (2006/962/ЕС);
• Рекомендацією Європейського Парламенту і Ради щодо Європейської рамки

кваліфікацій для навчання впродовж життя (2017/C189/03);
• Пріоритетами розвитку європейської освіти, сформульованими в

Паризькому комюніке.



Пріоритет 2. Викладання та навчання (Teaching & Learning)

1. Запровадження нових інноваційних та інклюзивних методів навчання.
2. Розвиток потенціалу та підготовка викладачів.
3. Дигіталізація.
4. Нові методи навчання (open learning, flexible learning та blended

learning).
5. Інтердисциплінарне навчання
6. Розвитку критичного мислення та креативності (soft skills).



Дякую за увагу


