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Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 2014-2020 

фінансується Європейським Союзом через Європейський 

Інструмент Сусідства і співфінансується країнами, які беруть 

участь у Програмі.

«Ця публікація/матеріал представлена за підтримки 

Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну 

відповідальність Молодіжна громадська організація «Нове 

покоління Європи» і вона ні в я кому разі не може сприйматися як 

офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління 

Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020.»

Бенефіціар 3: Молодіжна громадська організація 
«Нове покоління Європи» - Україна

Бенефіціар 1: Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет - Україна

Даний проект реалізується:

Головний Бенефіціар: Мерія комуни Лункавіца - 
Румунія

Бенефіціар 2: Вище медичне училище «Св. Лука» 
Тульча - Румунія

           www.ro-ua.net

«Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили 

поступово об'єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, 

протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та 

сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість 

та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися 

своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його 

межами.»

Цей проект фінансується
Європейським Союзом

СПІЛЬНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОГРАМА
РУМУНІЯ-УКРАЇНА 2014-2020

CBC-PracticeFirms 
Інноваційна методика 

професійної підготовки та 

освітнього співробітництва 

на двосторонньому рівні 

Румунія-Україна

EMS ENI код - 2SOFT/1.1/2

Молодіжною громадською організацією
«Нове покоління Європи»

Проект реалізується



Концепція Цілі

CBC-PracticeFirms

Загальна мета: Поліпшення доступності та можливості 

працевлаштування на ринку праці для 360 студентів та учнів середніх 

шкіл з Румунії та України, шляхом розвитку знань та вмінь, необхідних 

для сучасного ринку праці, гнучкого та динамічного завдяки 

міжінституційній співпраці в галузі освіти без кордонів.

Конкретна ціль 1: Сприяти доступу 360 учнів середніх шкіл та 

студентів повіту Тульча та Одеської області до 24 курсів професійної 

підготовки та служб спеціалізованого консультування та 

профорієнтації для вдосконалення процесу інтеграції до ринку праці, 

залучаючи їх до інноваційної діяльності у процесі додаткової та 

віртуальної підприємницької освіти у складі 35 віртуальних 

підприємств;

Конкретна ціль 3: Підвищення якості та різноманітності освітніх 

програм у повіті Тульча та Одеській області шляхом зміцнення та 

розвитку двосторонньої партнерської мережі, що нараховує 10 

освітніх закладів, з забезпеченням 3 лабораторій та 3 виробничих 

приміщень, а також забезпечення спеціалізації 40 викладачів в рамках 

2 інноваційних курсів і 4 транскордонних методичних зустрічей;

Конкретна ціль 2: Запобігання соціально-професійній маргіналізації 

та сприяння інтенсифікації переходу від школи до активного життя для 

100 учнів середніх шкіл та студентів повіту Тульча та Одеської області 

шляхом транскордонних освітніх заходів, спрямованих на організацію 

2 транскордонних ярмарків за участю віртуальних підприємств, 2 

обмінів досвідом у сфері підприємництва та введення в експлуатацію 

2 двосторонніх онлайн-платформ: CBC-FeRoUa для моделювання 

економічних операцій та e-CPO для консультування та 

профорієнтації;

Період реалізації: 10.12.2019 – 09.06.2021

PR 2 – Поліпшення умов для працевлаштування учнів і студентів у 
регіоні проекту

PI 1.1 Кількість організованих навчальних курсів - 24

PR 3 - Підвищення якості освітніх програм у регіоні проекту

PR 4 - Розвиток транскордонного співробітництва в галузі освіти

PI 2.1 Кількість розроблених засобів підтримки - платформа e-CPO - 1

PI 4.1 Кількість спільних навчальних заходів, організованих для учнів 
та студентів - 2 транскордонні ярмарки, 2 обміни досвідом

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

PI 3.1 Кількість забезпечених навчальних заходів - 3

PR1 - Розвиток навичок учнів та студентів у регіоні проекту

PI 4.3 Кількість створених мереж між освітніми закладами - 1

PI 4.2 Кількість спільних навчальних заходів, організованих для 
викладачів - 2 курси, 4 методичні зустрічі

поширення інформації про проект на транскордонному рівні - 1

PR 5 Покращення доступності навчальних програм для учнів та 

студентів

ІР 6.1 Кількість організованих транскордонних освітніх кампаній - 1
PI 6.2 Кількість організованих транскордонних кампаній щодо 

просування здорового способу життя - 2

PI 5.2 Кількість новостворених навчальних приміщень - 3 

лабораторії та 3 робочі аудиторії - 6
PR 6 - Розширення доступу до інформації для учнів та студентів у 

регіоні проекту щодо просування освіти та здорового способу життя 

PR 7 - Підвищення рівня поінформованості населення повіту 

Тульча та Одеської області щодо переваг та результатів проекту в 

місцевих громадах
PI 7.1 Кількість організованих інформаційних кампаній щодо 

PI 5.1 Кількість розроблених інноваційних освітніх засобів - 

платформа CBC-FeRoUa - 1

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

Загальна мета навчання із використання віртуальних підприємств 

полягає у формуванні підприємницького духу шляхом: ознайомлення 

студентів з конкретною діяльністю реальної компанії, симуляції 

реальних бізнес-операцій та процесів, характерних для справжнього 

бізнес-середовища, покращення ділової мови, розвитку навичок, 

необхідних для динамічного підприємця.

Покращення якості освіти на території проекту шляхом розвитку 

транскордонного партнерства між освітніми закладами з Румунії та 

України, обміну кращими практиками, заходами з розвитку та інновацій 

з метою підвищення конкурентоспроможності випускників, 

урізноманітнення освітніх пропозицій та розвитку альтернатив 

зайнятості для молоді будуть здобуті шляхом гармонізації теоретичних 

знань молодих людей з практичними навичками для відповідності 

економічним та інноваційним потребам у транскордонному регіоні. Це 

буде досягнено шляхом підвищення доступу молодих підприємців у 

транскордонному регіоні до нових можливостей та перспектив у 

працевлаштуванні.

З огляду на економічну ситуацію обох країн та важливість 

двостороннього співробітництва у галузі освіти у таких напрямках як 

збір та вивчення матеріалу, само-мотивація, відкритість та прийняття 

ризиків, необхідно підтримувати якість підприємницької освіти та 

стимулювати і покращувати доступ до тренінгів з пошуку роботи та 

старту бізнесу серед молоді.

Цілі проекту CBC-Practice Firms: згідно з (ТO2) ПІДТРИМКА ОСВІТИ, 

ДОСЛІДЖЕНЬ, ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІННОВАЦІЙ, 

«Пріоритет 1.1.» – Інституційне співробітництво у галузі освіти для 

підвищення доступу до освіти і якості освіти СПІЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ РУМУНІЯ-УКРАЇНА ЄІС 2014-2020, полягають у значному 

внеску у покращення економічної ситуації у регіоні, в контексті 

транскордонного співробітництва, шляхом покращення професійних 

навичок та можливостей і умов життя молоді з м. Тульча та Одеської 

області. Проект надає можливість просування більш тісних ділових 

зв'язків серед молоді на транскордонному рівні за допомогою 

віртуальних підприємств, підвищення коефіцієнту працевлаштування, 

гармонізування теоретичних знань молоді з практичними навичками 

для відповідності економічним потребам та транскордонним 

інноваціям;  п ідвищення доступу молодих п ідприємців у 

транскордонному регіоні до нових можливостей для двостороннього 

просування та взаємодії шляхом розвитку співробітництва та 

налагодження контактів між освітніми закладами в Румунії та Україні, а 

також розробки освітнього акту, через організацію нових навчальних 

термінів для викладачів та ендаумент освітньої матеріальної бази.
Цільові 
групи [тип, місце проживання, професія, установа тощо]

Опис
Кількість 
цільової 

групи

1 Учні середньої школи, з них: 105 з Румунії та 45 з України (GA 3) 150

2
Студенти закладів професійно-технічної освіти – технікумів, 
училищ та коледжів (GA 3)

120

3 Студенти закладів вищої освіти (GA 3) 90

4
Вчителі середньої школи, з них: 10 з Румунії та 10 з України (GA 
4)

20

5
Викладачі закладів професійно-технічної освіти, з них: 5 з 
Румунії та 5 з України (GA 4) 10

6
Викладачі закладів вищої освіти, з них: 5 з Румунії та 5 з України 
(GA 4) 10

7 Учні та студенти, які беруть участь у кампанії з просування 
освіти та здорового способу життя, з них: 200 з Румунії та 200 з 
України (GA 3)

40

Кінцеві 
бенефі
ціари

Опис
[тип, місце проживання, професія, установа тощо]

Кількість 
кінцевих 
бенефіці

арів

1

1000 осіб із місцевих органів влади, неурядових організацій, 
освітніх установ, студентів, викладачів, приватних осіб, 
місцевих громадян - повіт Тульча - Румунія (GA 2)

1000 осіб із місцевих органів влади, неурядових організацій, 
освітніх установ, студентів, викладачів, приватних осіб, 
місцевих громадян - Одеська область - Україна (GA 2)

2000
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