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Ключові тенденції політики ЄС у сфері освіти та культури,
програма ЄС «Еразмус +»
Освіта
Європейський Союз надає важливого значення реалізації
освітнього і навчального напряму Стратегії ЄС «Європа 2020»,
який полягає в оновленні та вдосконаленні системи вищої освіти
в країнах-членах ЄС. Підготовлена й опублікована ще у вересні
2011 року Комунікація Єврокомісії щодо стану системи освіти в
Євросоюзі передбачає якісну модернізацію цієї сфери шляхом
впровадження інноваційних підходів, збільшення інвестицій у галузь освіти, у т.ч. професійнотехнічної освіти, з метою формування кваліфікованого ринку праці, створення робочих місць,
підвищення рівня зайнятості серед молоді за рахунок нової програми ЄС «Еразмус+».
Україна, сповідуючи аналогічні цілі, приєдналася у 2014 році до програми ЄС «Еразмус +» в
якості країни-партнера. З метою розширення інформаційної присутності програми ЄС в Україні,
восени 2014 року у Києві та регіонах України створена мережа програми «Еразмус+ Україна»
(http://www.erasmusplus.org.ua/), яка надає необхідну консультативну підтримку українським
заявникам для участі в конкурсах програми.
Культура
Україна зацікавлена у розширенні співпраці з європейською культурною і креативною
індустрією.
З цією метою 19 листопада 2015 року було підписано Угоду між Урядом України та
Європейською Комісією про участь України у Програмі ЄС «Креативна Європа», яка уможливила
участь зацікавленої української аудиторії у проектах та конкурсах, охоплених Програмою.
Бюджет Програми, термін реалізації якої розрахований до 2020 року, складає 1,46 млрд.
євро. Програма складається з трьох компонентів: «Культура» (31% бюджету), «Медіа» (56%
бюджету) та секторальний напрямок (13% бюджету). Програмою передбачено надання
фінансової підтримки для реалізації проектів за 18 напрямками, кожен з яких охоплює окремий
сектор або вид діяльності.
З метою реалізації Угоди та координації залучення українських учасників в Україні створено
Національне бюро Програми.
Більш детально про Програму та роботу Національного бюро, можна дізнатися на офіційних
веб-сторінках:
http://creativeeurope.in.ua/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
Україна також залишається важливим партнером Європейського Союзу в реалізації ініціативи
ЄС «Східне партнерство» на гуманітарному напрямі. Україна представлена у всіх робочих групах
тематичних Платформ «Східного партнерства», у т.ч. Платформи № 4 «Контакти між людьми»,
а також спеціальній тематичній панелі з досліджень та інновацій.
З вересня 2015 року Україна є бенефіціарієм Програми «Східного партнерства» «Культура
ІІ», що спрямована на передачу європейського досвіду формування сприятливого
конкурентоспроможного середовища у сфері культурної та креативної індустрії в цілях
створення дієвої сучасної моделі розвитку та управління цим сектором. Програма також
підтримує розвиток контактів між підприємницькими та академічними колами, залученими
до співпраці у сфері культури та творчої індустрії.
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Щодо програми ЄС «Еразмус +»
1 січня 2014 року Європейська
Комісія
розпочала
активно
впроваджувати нову програму ЄС
«Еразмус +», що діятиме на період
до 2020 року.

Програма «Еразмус+» є новою програмою, що прийшла на заміну попередніх освітянських
міжнародних програм, таких як «Еразмус Мундус», «Темпус», «Жан Моне», «Леонардо да
Вінчі», «Молодь в дії» та інші. Можливості цієї програми є значно ширшими, а процедури
спрощеними у порівнянні з попередніми, зокрема у частині налагодження міжнародної
міжуніверситетської та академічної співпраці, здійснення навчальних обмінів між вищими
навчальними закладами, заохочення до навчання за кордоном, реформування системи вищої
освіти та управління навчальним процесами. Інструменти програми також спрямовані на
активізацію молодіжної діяльності та підтримку ініціатив та ідей молоді, а також реалізацію
проектів, що становлять спільний інтерес для європейської спільноти.
Закладена в основу програми ідея полягає у формуванні концептуально нових підходів
держав-членів ЄС з метою якісного оновлення систем освіти, підвищення продуктивності вищих
і професійно-технічних навчальних закладів, забезпечення якісної вищої освіти та професійної
підготовки фахівців, що відповідали б потребам європейського ринку праці.
З метою детального ознайомлення зацікавлених наукових та академічних кіл, молоді та
студентства України з можливостями програми та порядком дотримання правил процедур для
учасників конкурсів Єврокомісія створила інформаційний портал програми www.ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/, який містить всю необхідну інформацію для зацікавленої аудиторії.
Перспективи залучення України до участі в програмі дозволяють дійти висновку щодо
існування двох форм співпраці.
Варіант 1. Участь у програмі в якості партнера («Partner country»).
Такий формат співпраці знайомий українським учасникам, які брали участь у попередньому
циклі (2007-2013 рр.) програм ЄС, таких як «Темпус», «Еразмус Мундус» та «Молодь в дії». Для
країн-партнерів Євросоюзу автоматично поширюється доступ до ряду компонентів програми
«Еразмус+» у сферах освіти та молодіжної політики. Зокрема, доступними для України в
освітній сфері є такі напрями: магістратура, перед та післядипломне стажування/навчання
(Joint Masters Degrees); стажування для підвищення практичних навичок (Credit Mobility);
реалізація потенціалу та обмін досвідом у рамках відповідних проектів зі співробітництва
(Сapacity building/cooperation projects); участь викладацького складу та академічних кіл у
дослідницьких проектах, що раніше охоплювалися окремими компонентами програми «Жан
Моне» (Jean Monnet Activities); участь в ініціативі «Альянс знань», що спрямована на розвиток
стратегічного партнерства та розбудову секторальної співпраці за специфічними освітянськими
напрямами і є предметом окремих домовленостей (Knowledge Alliance, Strategic Partnerships
and Sector Skills’ Alliances). У сфері молодіжної політики взаємодія буде зосереджена на:
молодіжних обмінах (Youth exchanges), участі у заходах мережі європейської волонтерської
служби (European Voluntary Service), навчанні працівників по роботі з молоддю (Training of
youth workers), реалізації проектів за участю молодіжних організацій (capacity building projects
for youth organizations).
У рамках згаданого сегменту співпраці жодних специфічних умов для українських учасників
не передбачено. Потенційні учасники можуть брати участь у міжнародних проектах, тематика
яких регулярно публікується на сайті ЄК та порталі програми «Еразмус+».
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Варіант 2. Повноцінний учасник програми («Programme country»).
Регламентом ЄС (статтею
24 Регламенту Ради ЄС
щодо
запровадження
програми
«Еразмус+»)
передбачена
можливість
надання країнам-учасницям
«Східного партнерства», у т.ч.
Україні, статусу повноцінного
учасника
(«Programme
country»); аналогічний статус
наразі мають всі країни-члени Євросоюзу. Цей статус надає можливість країні, що не є членом
ЄС, залучатися до участі у різноманітних заходах програми та отримувати конкретні переваги
від членства в ній та взаємодії з іншими учасниками програми з держав-членів ЄС. Разом з тим
повноцінна участь держави передбачає виконання низки вимог, що доцільно врахувати у разі
намірів України приєднатися до цього формату співпраці.
Конкретні переваги у разі оформлення участі Україною статусу «Рrogramme country»
полягають у доступі учасників до участі у навчальних візитах та проектах із загальної шкільної
та професійно-технічної освіти, у галузі спорту та фізичного виховання. Повноцінна участь
також уможливлює отримання підтримки на реалізацію реформ у сфері освіти та навчання,
грантів та стипендій для студентів і викладацького складу для навчання в іноземних ВНЗ,
залучення до нових проектів специфічного секторального спрямування у рамках європейської
ініціативи «Альянс знань». Українським учасникам буде відведена роль не лише партнера, але
й координатора проектів, що будуть ініційовані заявниками.
Повноцінному членству України в програмі «Еразмус +» передуватимуть :
• консультації між зацікавленими органами влади України та Європейською Комісією
на предмет визначення термінів та умов участі в програмі. Наступним кроком стане
підготовка до укладання відповідної Угоди/Меморандуму між уповноваженим органом
державної влади України та ЄК;
• визначення суми щорічного членського внеску до бюджету програми, який, за
попередніми розрахунками європейських експертів, становитиме приблизно 150 млн.
євро на період до 2020 року;
• створення національної агенції, інституту національного координатора та мережі
контактних пунктів для управління проектами програми.
Створення незалежного органу управління програми «Еразмус+» в Україні - національної
агенції - має на меті здійснювати моніторинг та координувати процес підготовки проектних
пропозицій та заявок на усіх етапах їхнього розгляду в ЄК та впровадження в Україні та за
кордоном. Національна агенція відповідальне за укладання домовленостей з іноземними
партнерами з метою пошуку та формування спільних інтересів з тематики стажувань,
специфіки навчань, отримання стипендій та грантів, підготовки широкомасштабних проектів
за різними секторальними напрямки, в яких інтерес української сторони буде очевидним.
Національний координатор визначеного органу державної влади України приймає на себе
зобов’язання сприяти діяльності агенції, виступає гарантом дотримання агенцією незалежності
та неупередженості у своїй діяльності та надає у разі необхідності фінансову підтримку її
функціонуванню.
Загальний бюджет програми «Еразмус +» на період до 2020 року складає 14,7 млрд. євро;
для країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство» бюджет програми складатиме 1, 75
млрд. євро, який виділятиметься у рамках Європейського інструменту сусідства (European
Neighborhood instrument).
Джерело: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/sectoral-dialogue/education
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Клімкін: На зустрічі G7
обговорили окуповані Крим
і Донбас

Євросоюз вирішив допитати
Цукерберга

Засновника і власника соціальної мережі
Facebook Марка Цукерберга збираються
допитати в Європейському Союзі одразу за
американським сенатом.
Голова Європейського парламенту Антоніо
Таяні має намір в понеділок, 16 квітня,
надіслати листа засновнику Facebook Марку
Цукербергу з вимогою дати свідчення у
зв’язку з підвищеною стурбованістю щодо
конфіденційності в соціальній мережі,
повідомляє The Washington Post.

Країни-члени «Великої сімки» за агресією
проти України бачать «атаку на вільний,
демократичний світ».
Про це заявив глава МЗС України Павло
Клімкін за підсумком спецзасідання за участі
глав МЗС країн G7, присвяченого ситуації в
Україні, яке відбулося у Торонто (Канада) 22
квітня.

«Слухання щодо Facebook показують,
що, як і раніше, залишається стурбованість
стосовно дотримання суворих стандартів
конфіденційності даних ЄС. Ми впевнені, що
пан Цукерберг також буде готовий відповісти
на наші запитання, показуючи, що він рівною
мірою прихильний відповідальності перед
європейськими громадянами», - заявив Таяні.

У Facebook поки не відповіли на запит
про намір допитати главу компанії в
«Україну сприймають як невід’ємну частину Європейському Союзі.
вільного світу, спільного демократичного
Нагадаємо, Facebook опинився в центрі
простору... Наші партнери з G7 атаку на
скандалу
після того, як ЗМІ провели
Україну бачать як атаку на цей вільний,
розслідування про незаконне використання
демократичний світ», - зазначив він.
особистих даних користувачів соцмережі.
У незаконному отриманні й використанні
50 мільйонів користувачів соцмережі
звинувачують компанію Cambridge Analytica,
яка в 2016 році співпрацювала зі штабом
президента США Дональда Трампа.
Через цей інцидент компанія опинилася в
епіцентрі масштабного скандалу, а Цукерберг
був запрошений на спеціальні слухання в
Конгрес США.
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Х. Мінгареллі відкрив інфоцентр ЄС у Кривому Розі
Інформаційний центр Європейського Союзу відкрили у Донецькому юридичному інституті МВС України, що
перемістився до Кривого Рогу.
«Ми пишаємося, що відкритили новий Інформаційний центр Європейського Союзу у Донецькому
юридичному інституті, що вимушено переїхав з Маріуполя до Кривого Рогу. Ми сподіваємося, що інфоцентр
стане хабом, пропонуючи останні інформації та публікації про освіту та мобільні програми та місцем зустрічі для
освітнього, громадянського суспільства й організацій та бізнес-спільноти», - сказав на відкритті центру голова
представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.
Інформаційні центри ЄС створює Європейська Комісія з метою поширення інформації про Європейський
Союз, його політику, а також задля надання допомоги університетам і дослідницьким центрам у навчанні
студентів та проведенні дослідницької роботи з питань європейської інтеграції.
Перші Інформаційні центри були створені у 1963 році. Сьогодні в світі їх понад 600. В Україні діють 23 ЄС-центри
при вищих навчальних закладах у 20 містах України (Дніпропетровськ, Київ, Луцьк, Севастополь, Сімферополь,
Тернопіль, Харків, Херсон, Чернівці, Суми, Одеса, Донецьк, Біла Церква, Вінниця, Острог, Маріуполь, Миколаїв,
Івано-Франківськ, Львів, Ужгород та Чернігів).
В Інформаційному центрі ЄС кожен охочий може отримати доступ до електронних баз даних, які містять
офіційні документи, що приймаються Європейською Комісією, Європейським Парламентом та іншими
офіційними установами ЄС; дізнатися історію виникнення та принципи формування Європейського Союзу,
спільні здобутки держав-членів ЄС, поточну проблематику і стратегію подальшого розвитку європейської
спільноти. Крім того, на базі центрів планують проводити інформаційні заходи для студентів і викладачів стосовно
діяльності Європейського Союзу та його відносин з Україною, презентації освітніх програм ЄС для студентів та
молодих науковців тощо. Представники центрів нададуть всю необхідну допомогу у пошуку матеріалів.

Україна вже у липні очікує від НАТО підтвердження
статусу країни-аспіранта
Про це заявив голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ми розраховуємо, що глави держав підтвердять за Україною статус аспіранта. Це визнання того, що ми
на правильному шляху і хочемо стати членами альянсу... Також розраховуємо, що всі 29 членів НАТО ще раз
підтвердять, що вони визнають суверенітет України», - сказав він.
Дипломат підкреслив: поки що не йдеться про набуття Україною членства в НАТО, однак Київ уже
продемонстрував певні досягнення на цьому шляху. При цьому він сподівається на консолідовану позицію
Угорщини щодо українського питання. «Угорщина лікує наших солдатів і бере участь у спільних навчаннях. Вона
розуміє, звідки можуть прийти танки на її територію. І це не Україна», - додав дипломат.
Джерело: Інтерфакс-Україна

Український фільм включили до програми Каннського
кінофестивалю
Фільм Жінка на війні режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений у копродукції Франції, Ісландії та України
за підтримки Держкіно, відібрано до конкурсної програми Тиждень критики (Semaine de la Critique) 71-го
Каннського міжнародного кінофестивалю.
Трилер Жінка на війні є другим художнім фільмом ісландського режисера Бенедикта Ерлінґссона. Його
режисерський дебют у художньому кіно Про коней та людей отримав понад двадцять нагород по всьому світу.
За сюжетом фільму, диригентка хору Халла за лаштунками тихої рутини веде подвійне життя пристрасної
екологічної активістки. Відома за псевдонімом Горянка, вона таємно веде одиночну війну з місцевою алюмінієвою
промисловістю. Розпочавши з дрібного вандалізму її дії зростають до промислового саботажу. Але коли жінка
планує найбільшу операцію, отримує листа, який змінює все: її заявку на усиновлення схвалено, і на неї чекає
маленька дівчинка в Україні.
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Конкурс на безкоштовне навчання в
університеті Марії Кюрі-Склодовської
(Люблін, Польща)

КВІТЕНЬ 2018

В університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні стартувала програма прийому іноземців на безкоштовні
місця на перший курс у 2018–2019 навчальному році. Навчання проходитиме польською та англійською мовами.
Дедлайн - 20 травня 2018 року.
У квітні в університеті Марії Кюрі-Склодовської відкривається програма для обдарованих іноземців, котрі
цікавляться Польщею, але в котрих немає права на безкоштовне навчання в Польщі. Учасники програми зможуть
поборотись за право безкоштовного навчання на певних напрямках в університеті
Що потрібно зробити, щоб взяти участь в конкурсі?
1. Зареєструватись в системі IRK (irk.umcs.lublin.pl), заповнити профіль і вибрати напрямок навчання (з 16
квітня 2018)
2. Заповнити анкету участі в конкурсі (мовою, котрою абітурієнт планує навчатись: при польськомовних
напрямках - польською, при англомовних - англійською) та вислати на ел.скриньку konkurs.talenty@umcs.pl (в
темі повідомлення подати номер реєстрації в ІРК або номер PESEL). До цього повідомлення потрібно прикріпити
скани дипломів, грамот та довідок, котрі підтверджують активну участь абітурієнта в громадському житті,
мистецькі, наукові, спортивні осягнення ітп. - до 20 травня 2018
3. Після надіслання анкети, абітурієнт отримає інформацію про дату та годину проходження кваліфікаційної
співбесіди (співбесіда проводитиметься по Skype’у). Під час розмови перевірятимуться знання польської та
деталі позашкільної суспільно-громадської/ наукової/спортивної та ін. діяльності абітурієнта. Етап триватиме до
кінця червня, з можливим продовженням у разі зголошення великої кількості бажаючих.
4. В середині липня комісія визначить переможців.
5. Складання документів, внесення прийомного внеску (85 зл.) і врегулювання подальшої співпраці з
переможцями.
Сторінка реєстрації
Джерело

Дослідницька програма з політології (Естонія)
Аспіранти та дослідники зі ступенем можуть подаватися на 5-місячну
дослідницьку програму в університеті Тарту.
Дедлайн – 10 травня 2018 року.
We would like to inform you that the Johan Skytte Institute of Political
Studies, at the University of Tartu, opened a call for applications for doctoral
candidates and PhD-holding academics in social sciences for a five-moth
funded residential fellowship programme, starting from August 13 2018 to
January 13, 2019.
The purpose of the fellowship program is to enable scholars and PhD students to develop analytic and research
skills: during the fellowship, selected candidates will work on their individual research projects under the supervision
of a senior academic as well as have the opportunity to improve their research methodology and writing by making use
of resources, supervision and training provided by the host institution.
The fellows are supported by a grant from the OSF Eurasia programme (administered by the University of Tartu) and
covers travel, visa, accommodation, health insurance and living costs during the fellowship period.
All interested and eligible candidates should submit their application package electronically to eurasiafellows@
ut.ee by 23:59 Estonian time (GMT/UTC+02:00) on May 10 2018.
All questions related to the applications should be addressed to eurasiafellows@ut.ee
Source: http://ceurus.ut.ee/cfa-osf-eurasia-programme-fellowships/
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