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Президент Петро Порошенко заявив, що на 
саміті Україна-ЄС, який відбуватиметься 9 липня 
у Брюсселі, на переговорах з європейськими 
лідерами порушить питання щодо інтеграції України 
до енергетичного та цифрового союзів.

Про це він розповів, виступаючи на церемонії 
випуску студентів Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Через два тижні у Брюсселі на саміті Україна-
ЄС, який відбудеться 9 липня, планую обговорити з 
керівництвом і лідерами Євросоюзу подальші шляхи 
поглиблення політичної асоціації України і Євросоюзу, включно зі створенням енергетичного союзу, цифрового 
союзу і багато інших напрямків, де Україна і Європа мають зробити більш тісну інтеграцію», - зазначив Президент.

Також він запевнив, що продовжується робота над просуванням запуску Європейського плану підтримки 
України на зразок «плану Маршала».

Водночас Глава держави нагадав, що у вівторок у Копенгагені розпочинає роботу Друга міжнародна 
конференція щодо реформ в Україні. За його словами, у рамках цієї конференції також відбудеться низка 
важливих переговорів з міжнародними фінансовими організаціями, включаючи МВФ.

26-27 червня урядова делегація на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом перебувала з робочим 
візитом у Копенгагені (Королівство Данія). Основною подією візиту стала Друга міжнародна конференція з 
питань реформ в Україні.

Вступ до ЄС та НАТО

Саміт Україна - ЄС

Вступ до ЄС і НАТО: Порошенко найближчим часом подасть 
зміни до Конституції28.06.2018 11:20 338

Президент України Петро Порошенко найближчим часом 
подасть зміни до Конституції щодо закріплення цілей України 
на вступ у ЄС і НАТО.

Про це він заявив під час виступу з нагоди Дня Конституції біля 
пам’ятника Пилипу Орлику в Києві, повідомляє кореспондент 
Укрінформу.

«Найближчим часом мною буде передано проект змін до 
Конституції,  - поправку, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, 
тісно пов’язані одна з одною - це вступ України до Євросоюзу і 
вступ України до НАТО... Можливість зібрати 300 голосів за таке важливе рішення у нинішньому складі Верховної 
Ради, я в цьому твердо переконаний, є, є і потреба негайно починати роботу в цьому напрямку», - сказав 
Порошенко.

Він додав, що євроатлантична та європейська інтеграція чітко відповідають національним інтересам України.

«Орієнтація на Євросоюз та Північноатлантичний альянс підтримуються абсолютною більшістю громадян, 
про що переконливо свідчить динаміка української думки», - сказав Порошенко.

Він також наголосив, що існує «очевидна загроза ревізії європейської та євроатлантичної стратегії» під 
впливом різних зовнішніх та внутрішніх обставин.

«Серед політиків дедалі більше стає охочих поставити під сумнів наш чітко вивірений європейський курс. 
Окремі безвідповідальні політикани малюють необхідність повернення на Схід. Щоб ніхто не думав «петляти», 
впевнений, що це (курс України на вступ у ЄС і НАТО - ред.) має бути прямим текстом зафіксовано в Конституції»,  
- сказав Порошенко.

День Конституції України щороку відзначається 28 червня на честь ухвалення Основного закону того ж дня 
1996 року.
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29 травня 2018 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулась Всеукраїнська 
науково-практична конференція з міжнародною участю «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ЦІННІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ 
ПІДХІД» в рамках виконання Модулю Жана Моне «Соціальна 
згуртованість в освіті та врядуванні: Європейські Студії». На 
пленарному засіданні виступили академічні координатори 
модулів Жана Моне п. Марья Нестерова (Національний 
педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 587057-EPP-1-
2017-1-UA-EPPJMO-MODULE ) та п. Олена Мельник (Глухівський 
національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка, 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE) з 
інформацією про впровадження проектів Жана Моне, про 
важливість імплементації європейських цінностей та кращих 
європейських практик в освітнє середовище України. Після 
проведення секційних засідань була організована Web-
конференція з іноземними партнерами із університетів Ondokuz 
Mayıs University (Turkey) та Tiraspol State University (Moldova). 
Основними питаннями веб-конференції був обмін досвідом 
та кращі результати  щодо впровадження проектів Жана Моне. Також були окреслені напрямки реалізації 
спільного проекту  щодо практичної імплементації структурних інновацій у вищу педагогічну освіту в рамках 
програми  Erazmus+.

Майже половина українців підтримують євроінтеграційний курс країни
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного 

інституту соціології (КМІС).

Так на запитання «Яким інтеграційним напрямком має йти Україна?», 
47,3% респондентів обрали варіант «приєднання до Європейського 
Союзу»; 11,9% – «приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, 
Киргизії і Вірменії», 30,1% – «неприєднання ані до Європейського Союзу, 
ані до Митного союзу», 10,1% – не визначилися зі своєю думкою, 0,6% – 
відмовилися відповідати.

Також 41,1% українців у разі проведення референдуму щодо вступу до НАТО проголосували б «за». «Проти» 
проголосували б 30,7%, не брали б участі у голосуванні – 12,2%. Ще 15,7% респондентів не визначилися зі своєю 
думкою, а 0,3% відмовилися відповісти на запитання.

Опитування проводилося з 7 по 21 червня. Методом особистого інтерв’ю опитано 2005 респондентів, що 
мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, 
що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською 
владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників 
близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для 
показників близьких до 5%.
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Літня школа щодо сталого виробництва та споживання 
продуктів харчування у ЄС

7-8 червня 2018 р. у Національному університеті 
харчових технологій (м. Київ) відбулася Міжнародна 
Літня Школа «Стале виробництво та споживання 
продуктів харчування у ЄС: виклики для України» 
EcoFood-2018, у рамках реалізації проектів програми 
ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-
2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Модуль EcoPro 
(# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE). До участі 
було запрошено представників національного Еразмус+ 
офісу, координаторів та учасників програм Жан Моне з 
України, іноземних науковців, зокрема з Міжнародного 
інституту промислової  екологічної економіки Лундського 
університету (Швеція) та Національного центру токсичних 
сполук у навколишньому середовищі Университету Масарика (Брно, Чеська Республіка) та ін. Також з доповідями 
виступали представники державних органів влади та місцевого самоврядування, виробничого сектору, 
громадських організацій, викладачі, дослідники та студенти. 

Завершилася Міжнародна Літня Школа дискусією та врученням сертифікатів учасникам. 

Всі учасники літньої школи не лише здобули нові знання, корисний досвід та позитивні емоції але і розширили  
коло власних професійних  контактів. Висловлюємо подяку професору кафедри екології та збалансованого 
природокористування НУХТ, координатору проектів FoodPro та EcoPro Ігорю Якименко та його команді за 
цікавий та насичений захід та поширення європейських практик сталого розвитку серед української спільноти.

Відкритий дебатний турнір «Дебати про Європу»

16 червня 2018 р. у Києві відбувся відкритий турнір «Дебати про Європу». Захід 
організувала  Асоціація випускників Колежду Європи за підтримки Представництва 
Європейського Союзу в Україні.

“Ініціатива українських випускників Коледжу Європи з’явилась у той самий час, коли 
цивілізовані дебати є надзвичайно важливими для мирного суспільства, і демократія 
була б помилковим поняттям без них”, – Й. В. Ґерт Антсу, Посол Естонії в Україні.

Дебати відбулися з 10:00 до 14:30 год. у приміщенні Хабу 4.0 (пров. Ярославський 1/3) 
в британському парламентському форматі, який є змагальною формою академічних 
дебатів зі сторонами, що представляють «уряд» та «опозицію». В інтенсивному режимі 
«слухання-реакції» слухачі мали можливість стати учасником чи спостерігачем дебатів та покращити навички 
аналітичного мислення, аргументації, попрактикувати англійську мову та продемонструвати свої знання про 
актуальні проблеми ЄС.

Гостями заходу були:

Ґерт Антсу, Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні;

Вікторія Давидова, радник з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні;

Давід Стулік, прес-аташе Представництва ЄС в Україні.
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Грант на безкоштовне навчання на Кіпрі!
Американський університет в Гірне пропонує гранти на навчання 

для українців, які бажають отримати якісну вищу освіту за різними 
напрямками. Мова навчання – англійська.

21 липня в Києві буде проведено екзамен, на основі якого 
будуть визначені переможці, що отримають 100% покриття вартості 
навчання на отримання ступеня бакалавра та магістра!

Для участі  в конкурсі необхідно:

- Зареєструватись за посиланням: 

https://goo.gl/forms/8GYbi4UEi3Jq6zde2

- З’явитись в день екзамену (21 липня 2018 р) за отриманою адресою в м. Києві з документом, що засвідчує 
особу

- Пройти тест

- Чекати результати (до 1 місяця) і пакувати валізи

Кандидат має відповідати наступним вимогам:

- повна середня освіта (для отримеання ступеня бакалавра)

- ступінь бакалавра (для отримання ступеня магістра)

- володіти англійською мовою не нижче В1 (сертифікат на день проведення екзамену мати не обов’язково)

Рішення про надання гранту приймає незалежна комісія університету на основі результатів екзамену.

Додатково учасники можуть надати мотиваційний лист. Мотиваційний лист писати в довільній формі, але не 
більше ніж сторінка А4 (мова – англійська, машинописний текст). Мотиваційний лист НЕ впливає на результати 
екзамену. Листи будуть прийматись до уваги для визначення переможців при однаковій кількості балів за 
результатами екзамену.

Дедлайн: реєстація на екзамен закривається 10.07.2018 в 23:59

Організацію проведення екзамену забезпечує міжнародна інвестиційно консалтингова компанія Dom Info 
Group (http://dom-info.eu)

Контакти: +38 067 444 91 37

Конкурс Проектів «Місцеві ініціативи для розвитку громад»
ПОБФ Фонд  розвитку громади  «Ініціатива» оголошує конкурс проектів «Місцеві ініціативи для розвитку 

громад». До участі запрошуються громадські організації та ініціативні групи із громад-партнерів програми 
DOBRE у Дніпропетровській області. 

Дедлайн - 20 липня 2018 р.

Мета конкурсу. Активізація мешканців громад та залучення їх до прийняття рішень і реалізації розвиткових 
ініціатив у громадах – необхідна складова як посилення спроможності громад, так і успіху реформи децентралізації 
в цілому. За рік роботи у партнерстві з програмою DOBRE у громадах з’явилися місцеві організації та ініціативні 
групи, які пройшли навчання, отримали консультаційну підтримку і стали здатні розробити і втілити ідеї, що 
відповідають потребам громади і мають потенціал залучити мешканців до вирішення важливих життєвих 
питань у громадах. 

Завдання конкурсу – активізувати місцеві об’єднання громадян, місцеві громадські організації, молодіжні 
та ініціативні групи; надати можливість мешканцям громад розвинути творчий потенціал і взяти на себе 
відповідальність за принесення позитивних перетворень, показати конкретні і видимі результати згуртованої 
роботи мешканців громад.

Повна інформація про конкурс на http://initiative.org.ua/diyalnist/rozvytok-hromad/konkurs-proektiv-mistsevi-
initsiatyvy-dlya-rozvytku-hromad

Контакти:

ПОБФФРГ ”Ініціатива” dobre.initiative@gmail.com

https://goo.gl/forms/8GYbi4UEi3Jq6zde2
http://initiative.org.ua/diyalnist/rozvytok-hromad/konkurs-proektiv-mistsevi-initsiatyvy-dlya-rozvytku-hromad 
http://initiative.org.ua/diyalnist/rozvytok-hromad/konkurs-proektiv-mistsevi-initsiatyvy-dlya-rozvytku-hromad 
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ЧЕРВЕНЬ 2018

Академія праці, соціальних відносин і туризму (м.Київ, м.Дніпро) запрошує  людей з інвалідністю безкоштовно 
отримати  вищу освіту (заочна форма навчання) за спеціальністю «ФІНАНСИ…»  за кошти Фонду соціального 
захисту інвалідів. 

Окремо формуватимемо групи студентів з проблемами слуху.

Запрошуємо до навчання на заочній формі за спеціальністю «ФІНАНСИ, банківська справа, страхування» 
(старт навчання - жовтень 2018р.).  Є можливості навчатися на інших спеціальностях.

Дедлайн - 19 липня 2018р.

ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ:

1) Наявність інвалідності (офіційно визнаної) з можливістю навчання у вищих навчальних закладах;

2) бажання навчатися та відповідальність.

Просимо реєструватися  за посиланням:  https://goo.gl/forms/4Hm648jwFadzG3pM2 

Контактна особа: Гуляєва Людмила, тел. 050-411-48-12, glp2002@ukr.net 

Все про Академію  тут:  https://www.socosvita.kiev.ua

Можливості для навчання:

1) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 1 КУРС НАВЧАННЯ– можуть особи, що мають атестат 
про повну загальну середню освіту та три сертифікати ЗНО (Українська мова та література, два на вибір: 
Математика, Історія України, географія, Іноземна мова);

2) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 2 КУРС НАВЧАННЯ– можуть особи, що мають диплом 
молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності; 

3) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 3 КУРС НАВЧАННЯ– можуть особи, що мають диплом 
молодшого спеціаліста економічних спеціальностей (облік і аудит, фінанси, економіка підприємства та деякі 
інші); 

4) Отримати Диплом МАГІСТРА за 1,5 роки можуть всі, хто має диплом бакалавра, спеціаліста, магістра будь-
якої спеціальності.

Процедура:

1.  Консультація з вузом (Контактна особа: Гуляєва Людмила, тел.050-411-48-12, glp2002@ukr.net). Адреса 
вузу: Адреса: вул. Кільцева дорога, 3-А, м. Київ, 03187 Україна, Поруч знаходиться станція метро ”Теремки”.

2. Подача пакету документів на вступ до вузу у встановлені Правилами прийому строки, зарахування у склад 
студентів.

3. Подача пакету документів у Фонд соціального захисту інвалідів (http://www.ispf.gov.ua/).

4. Отримання згоди Фонду, підписання договору про навчання.

5. Навчання у вузі та отримання диплому. Оплату за навчання здійснює Фонд.

ВІР У СЕБЕ, а ми ПІДТРИМАЄМО!

Контакти:

Гуляєва Людмила

glp2002@ukr.net

050-411-48-12

Безкоштовна вища фінансова освіта для осіб з інвалідністю

 https://goo.gl/forms/4Hm648jwFadzG3pM2 
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