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Вітаємо Євросоюз з Днем  Народження!
ЄС утворився на основі підписаного 7-го  лютого 
1992-го року Маастрихтського договору, який  набув 
чинності 1-го листопада 1993 - го року i  який заклав 
основи існування Єдиної Європи в тому  вигляді, в 
якому ми знаємо її сьогодні.

Сьогоднi Європейський Союз  —  економічний  
та  політичний  союз 28 держав-членів, що 
 розташовані здебільшого у Європі.  Європейський 
Союз – це сім’я демократичних європейських 
країн, які  об’єдналися заради миру та  процвітання. 
 Євросоюз – це не  держава, що має замінити  існуючі 
держави, і він  також значно більший за будь-яку 
 міжнародну організацію. Країни, що  входять до ЄС, 
заснували спільні інституції, яким було  делеговано 
 частину їхніх суверенних повноважень,  завдяки чому  стало можливо демократично  приймати 
 рішення з  конкретних питань, які становлять спільний інтерес, на  європейському рівні.  Європейський 
Союз  створив спільну валюту, динамічний спільний ринок, в  якому люди, послуги, товари і капітал 
 пересуваються вільно. 

Станом на 2018 рік до Євросоюзу входять наступні країни Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, 
Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург,  Мальта, 
Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, 
Швеція та Естонія.

Iсторiя народження Європейського Союзу

Ідеї щодо створення єдиного союзу європейських держав царювали в свідомості правителів та  народів 
держав європейського континенту протягом довгого часу. Одна з перших публічних пропозицій 
 об’єднати країни на принципах рівності членів і кооперації була зроблена Віктором Гюґо у 1851 р.

Європейський Союз починає свою історію від 9 травня 1950 р. Саме тоді міністр закордонних справ 
Франції Робер Шуман запропонував нову форму політичної організації Європи силами  створення 
 спільного ринку вугільної і сталеливарної продукції Франції, Федеративної Республіки  Німеччини 
та інших західноєвропейських країн як засіб зміцнення миру та стабільності на континенті, аби 
 унеможливити саму думку про війну між європейськими націями.

Етапи європейської інтеграції:

• 1950-1968 рр. - становлення економічної Європи шести країн;

• 1969-1973 рр. - поглиблення й розширення «Спільного ринку»;

• 1974-1984 рр. - певний застій євробудівництва;

• 1985-1991 рр. - виникнення нових інтеграційних структур та їхня підготовка до створення ЄС;

• після 1992 р. - розбудова ЄС.

Європейський Союз базується на трьох головних компонентах:

• Європейське співтовариство становить правову основу для формування політики  спільного 
ринку, міжнародної торгівлі, сприяння розвитку, монетарної політики, сільського господарства, 
 рибальства, навколишнього середовища, регіонального розвитку, енергетики;

• Спільна зовнішня політика та політика безпеки;

• Юстиція і внутрішні справи, що включає співпрацю між країнами - членами ЄС в таких  галузях, 
як громадянське та кримінальне право, політика імміграції та надання притулку,  прикордонний 
 контроль, боротьба з торгівлею наркотиками, співпраця та обмін інформацією між поліціями.

З моменту набуття Україною незалежності у 1991 році Європейський Союз та Україна  динамічно 
 розвивають відносини один з одним. Україна є пріоритетним партнером ЄС у рамках European 
Neighbourhood Policy (Європейської політики сусідства (ЄПС)) та Східного партнерства.



І Зимова школа Української асоціації дослідників освіти
«Європейські індикатори якості освітніх досліджень»

28 січня – 02 лютого 2018 року в м. Трускавець 
пройшла І Зимова школа Української  асоціації 
 дослідників освіти (УАДО)  «Європейські 
 індикатори якості освітніх  досліджень». 
Захід  відбувся в рамках реалізації проекту 
 Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан 
Моне  «Європейські індикатори якості  освітніх 
досліджень для розширення можливостей 
освітян в Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-
UA-EPPJMO-SUPPA).  Організатори Школи: 
Українська  асоціація дослідників освіти  спільно 
з  Дрогобицьким державним педагогічним 
 університетом імені Івана Франка за фінансової 
 підтримки Програми Еразмус+ Європейського 
Союзу.
На урочистому відкритті Школи, яке  відбулося 
у Дрогобицькому державному  педагогічному 
університеті імені Івана Франка, учасників 
привітали президент УАДО професор ДДПУ імені 
Івана Франка Світлана Щудло, ректор ДДПУ 
імені Івана Франка професор Надія  Скотна.  Також 
учасникам Школи надійшли  вітання від  міського 
голови Дрогобича Тараса Кучми,  Президента 
 Національної академії  педагогічних наук 
 України академіка Василя Кременя,  директора 
 Національного Еразмус+ офісу в Україні  Світлани 
Шитікової та команди НЕО.
Учасниками заходу стали 26 представників 
 закладів вищої освіти та наукових установ різних регіонів України, а саме: Києва, Умані, Львова, 
 Дрогобича, Кам’янець-Подільського, Маріуполя, Харкова, Чернігова, Кременчуга, Сум.
Під час заходу з презентаціями виступили експерти у  галузі освіти, учасники міжнародних освітніх 
програм проф. Світлана Щудло (Дрогобич),  проф.  Оксана  Заболотна (Умань), проф.  Сергій  Курбатов 
(Київ), проф. Олександр Длугопольський (Тернопіль), проф. Олена Ковальчук (Луцьк), доц. Ганна 
Корсун (Київ), доц. Наталя Горук (Львів), доц. Володимир Сацик (Київ), доц. Тетяна Лісова (Ніжин), 
доц. Людмила Загоруйко (Умань). 
Спікери зосередили увагу на таких актуальних питаннях як: загальний огляд Європейських  індикаторів 
якості освітніх досліджень; університетські рейтинги як механізм інтеграції української вищої освіти 
до Європейського простору вищої освіти; сучасні стандарти академічного письма; успішне написання 
грантових пропозицій та ін.
Учасники Школи підтвердили готовність провести до 31 березня 2018 у своїх навчальних закладів, 
 науковій інституції чи професійній спільноті тренінг (семінар) за результатами Школи з метою 
 поширення одержаних знань та навичок.

Відеозвіт Школи: https://drive.google.com/open?id=1Fo-2uvFq9Nu_s76febxDphK1OZPu11VT
Презентації тренінгів: https://drive.google.com/open?id=1lVyAsha0FOECfkLsQTL1GojWpDmKZKDx
Координатор: Проф. Світлана Щудло, тел. +38 096 787 78 66
E-mail: ukrainian.era@gmail.com, svitlana.shchudlo@gmail.com
Сайт: www.uera.org.ua 
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У Запорізькому національному 
 університеті реалізується проект 

Жана Моне 
“Європейська проектна культура”

У Запорізькому національному університеті триває  реалізація 
проекту в рамках європейської програми “Еразмус+” за 
напрямом Жана Моне “Європейська проектна культура” 
(EUROPROC) (587321-EPP-1- 2017-1- UA-EPPJMO- MODULE)
Завдання проекту полягають у теоретичному  узагальненні та 
передачі практичного досвіду, здобутого молодими  науковцями 
– учасниками європейських програм  академічного обміну та 
наукового співробітництва; розповсюдженні  європейського 
 досвіду в імплементації проектної діяльності; навчанні 
 студентів та аспірантів концепції європейського  дослідницького 
простору; популяризації європейської моделі управління 
 дослідницькою та науковою діяльністю;  формуванні нового 
покоління науковців відповідно до європейських вимог. 
Цільовою групою проекту є студенти та аспіранти 
 природничо-математичних та технічних спеціальностей, 
які, на відміну від фахівців гуманітарних спеціальностей, 
 традиційно не охоплені дисциплінами з європейських студій.
На сьогодні колектив авторів підготував навчальну програму 
курсу “Основи європейської проектної діяльності”, а першими 
слухачами курсу стали магістранти біологічного факультету 
Запорізького національного університету.
Структура курсу складається з п’яти модулів, перший з яких 
присвячений історичним аспектам європейської  інтеграції, 
 передумовам створення ЄС  (доцент Жураковська Л. В.), 
а  також інтеграції вітчизняної системи освіти і науки до 
 європейських практик, проблемам академічної доброчесності 
(доцент  Каганов Ю. О.). 
Завдяки другому модулю (доцент  Меняйло В. І.).  студенти 
 отримають знання, звідки брати ідеї для  проектів, як  правильно 
формулювати проблему та мету  проекту за  допомогою 
SMART-технології,  ознайомляться з  логіко-структурною 
 матрицею проекту та її основними  елементами; навчаться 
будувати стратегію реалізації власного проекту на підставі 
SWOT-аналізу.
Третій модуль (викладач – доц. Тупахіна О. В.) присвячений 
практичним аспектам академічної мобільності.
В рамках четвертого модуля (професор Гура О.І.) 
 відбуватиметься проектно-діяльнісна гра: розробка 
 колективного проекту «Інтеграція Запорізького національного 
університету до європейського освітньо-наукового простору».
Завершує навчання підсумковий заліковий модуль, під час якого сформовані студентами проектні 
 групи матимуть можливість презентувати власні проекти в рамках проведення конкурсу «Епіцентр 
студентських ініціатив».
Задля більш ефективного використання робочого часу усі необхідні матеріали розміщено на сторінці 
курсу у системі Moodle, а інформаційному забезпеченню проекту слугує сайт www.europroc.znu.edu.ua 
та група «European Project Culture - Jean Monnet Module» у мережі Фейсбук. 
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ФОРУМ: ТРАНСФЕР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
 ПОЛІТИКИ, СТРАТЕГІЙ І БІЗНЕС ПРАКТИКИ

(«TRANSFER OF EUROPEAN POLICIES, 
STRATEGIES AND BUSINESS PRACTICES») 

У РАМКАХ ПРОЕКТУ:
«European business models: transformation, 

harmonization and implementation in Ukraine» 

(№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE)
29 березня  2018 р. о 14.00  проектна  команда кафедри 
менеджменту  Національного  технічного  університету України «КПІ імені Ігоря  Сікорського»  запрошує 
 студентів, викладачів,  науковців та практиків взяти участь у форумі з  панельними дискусіями. 
Тематичні напрямки форуму:
1. Сучасний вектор розвитку світової економіки в умовах глобальної нестабільності.
2. Інноваційно-інвестиційні процеси та міжнародне науково-технічне співробітництво.
3. Сучасні тенденції розвитку міжнародного менеджменту, інновацій та логістики.
4. Проблеми розвитку людини та соціальної політики в процесах глобалізації.
Thematic directions of the forum:
1. Modern vector of world economy development in conditions of global instability.
2. Innovative-investment processes and international scientific and technical cooperation.
3. Current trends in the development of international management, innovation and logistics.
4. Problems of human development and social policy in globalization processes.
 
Місце проведення - Зал Адмін. Ради, 6й корпус «КПІ ім. І. Сікорського».
Контактна особа щодо участі у заході: 
Шульгіна Людмила Михайлівна, e-mail: shulm@ukr.net 
Жалдак Ганна Петрівна, e-mail: ann17@i.ua
Програма та деталі заходу за посиланням: http://management.fmm.kpi.ua/modul-1/

Стипендії уряду Франції на 
навчання у 2018-2019 роках

Уряд Франції оголошує конкурс стипендій на навчання у 
магістратурі та PhD у 2018 році. 
Конкурс передбачає надання стипендій на навчання:
• у магістратурі (Master 2) за будь-якою дисципліною, 
 тривалістю 9 місяців (615 євро);
• в аспірантурі під французько-українським подвійним на-
уковим керівництвом для роботи над дисертацією (три на-
укові стажування по 4 місяців впродовж 3 років, 767 євро).
Умови до кандидатури:
• бути громадянином України віком до 30 років;
• мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу (Бакалавр / Спеціаліст / Магістр).
Критерії надання стипендії:
• високий рівень академічної підготовки кандидата;
• якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням професійної орієнтації;
• володіння французькою та/або англійською мовою залежно від навчального проекту;
• розробка індивідуального студентського проекту в рамках вже існуючого або новоствореного 
 французько-українського проекту співпраці в освітній та/або науковій сфері.
Дедлайн - 15 березня 2018 року.

Процедуру та термін подачі документів Ви можете знайти за наступним посиланням: 
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf


