
ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ТРАВЕНЬ 2018

ТРАВЕНЬ 2018

 День Європи та 
Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві

УКРАЇНА та ЄС

Заходи в рамках проектів 
Жана Моне в Україні

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
Будь у курсі європейських новин та можливостей!

День Європи в Україні 2018

Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 
в м. Київ на 

НСК «Олімпійський» між
іспанським «Реал Мадрид» та 

англійським клубом «Ліверпуль»

vs.

Семінар «Європейський рух із захисту 
довкілля: перспективи для України» 

Круглий стіл на тему: 
«Соціально-економічна політика ЄС: 

Інвестиційні аспекти»

Семінар «Роль та значимість ЄС у 
глобальній перспективі» 

Круглий стіл до Дня Європи

Співпраця з університетом Ондокуз
Маїc (м. Самсун, Туреччина) 

МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА EcoFood 
2018

VIII  модуль проекту «ПОГЛИБЛЕНА ТА 
ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

З ЄС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

ЛІТНЯ ШКОЛА З КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ 
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ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
УАДО

Семінар «Політика  мультикультуралізму 
у Франції наприкінці ХХ – на початку 
ХХІ ст: нові виклики та перспективи їх 

 розв’язання»

Реалізація модуля Жана Моне 
«Європейська проектна культура»

ЛІТНІ ШКОЛІ та  КОНФЕРЕНЦІЇ
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19 травня в Україні відсвяткували День Європи, 
який з’явився в нашій країні 15 років тому і 
відзначається кожну третю суботу травня. 

В 2003 році Указом Президента Леоніда Кучми 
було встановлено День Європи. Свято позначило 
прагнення України вступити в Європейський Союз. 

Наразі вже півтора десятка років у великих містах 
України проходять різні святкування, присвячені Дню 
Європи: конкурсні програми, розважальні, освітні 
заходи. Крім того, День Європи має значення єдності всіх націй на континенті. 

Проте Україна відзначає свято не разом з усіма європейськими країнами, а трохи пізніше. Адже Міжнародний 
день Європи відзначається 9 травня. 

Засновником свята можна назвати міністра закордонних справ Франції Роберта Шумана. Він у 1950 році 9 
травня виступив з ініціативою створити перше співтовариство країн Європи, яке об’єднувало б промисловості 
Франції і Німеччини. Метою ініціативи стало запобігання нових воєн. Пропозицію Шумана було сприйнято 
позитивно і схвалено, завдяки чому утворилося Європейське об’єднання вугілля і сталі. 

Таке об’єднання пішло на благо економіки європейських країн. 

Через якийсь час прийняли єдині символи Ради Європи, а офіційною датою Дня Європи для всіх країн членів 
ЄС оголосили 9 травня. 

З тих пір в країнах ЄС щорічно проводяться святкування, присвячені Дню Європи, і приурочені до нього освітні 
заходи, концерти, виставки тощо. 

Європейський Союз має не лише політичні, наукові чи економічні видатні складові, але й спортивні. І одна з 
них, це, звичайно, футбол. Складно уявити собі мешканця будь-якої з країн ЄС, який не вболівав або, принаймні, 
не цікавився б футболом. Найсильніші футбольні клуби планети знаходяться саме в Європі. Окрім Чемпіоната 
Світу та Чемпіоната Європи, які проводяться кожні 4 роки між збірніми командами країн-учасників, існує Ліга 
Чемпіонів УЄФА - найпрестижніший європейський клубний футбольний турнір, який проводиться щорічно. Тож 
цього року, саме місту Києву випала така честь приймати фінал ЛЧ УЄФА на НСК «Олімпійський»!

Іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль» зіграли у фіналі Ліги чемпіонів 26 травня. А матч запам’ятався 
травмами футболістів та їх сльозами. А також забитими голами. І помилками воротаря.

Київ останні декілька днів жив фіналом Ліги чемпіонів. Особливо з четверга, 24 травня, коли у центрі міста 
встановили велику фан-зону. До цього подібне «футбольне божевілля» було лише у 2012 році. Однак тоді вся 
Україна приймала Євро-2012. Тож нарешті цей матч відбувся!

«Реал Мадрид» переміг «Ліверпуль» із рахунком 3:1!

Відкрити церемонію доручили британській співачці Дуа Ліпа. З чим вона і справилася. Гра зібрала чимало 
зіркових гостей, в тому числі і королівської крові.

А сам кубок на поле виніс українець, який свого часу вигравав цей трофей – Андрій Шевченко.

Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА 2018

День ЄВРОПИ 2018
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У Запорізькому національному 
університеті триває реалізація 
європейської програми «Еразмус+» за 
напрямом Жана Моне «Європейська 
проектна культура» (EUOPROC). У її 
рамках 20 квітня відбулося підбиття 
підсумків навчального курсу «Основи 
європейської проектної діяльності», 
який в цьому навчальному році 
вперше у ЗВО викладався для 
магістрантів біологічного факультету. 
Студенти магістратури представили 
на розгляд високопрофесійного 
журі розроблені проекти, а також 
отримали сертифікати, що засвідчили 
успішне проходження курсу.

Метою курсу стало формування проектної компетентності магістрів та аспірантів щодо розробки і реалізації 
дослідницьких та інноваційних проектів відповідно до норм європейської проектної культури; забезпечення 
їх необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання дослідницько-
інноваційних задач у майбутній професійній діяльності. Для того, аби продемонструвати, наскільки магістранти 
засвоїли викладений матеріал, вони мали розробити індивідуальні чи групові проекти, захист яких і слугував 
формою підсумкового контролю за модулем.

11 травня у ЗНУ науковці регіону обговорили стан і перспективи 
європейської проектної культури в Україні за круглим столом в рамках 
реалізації проекта Жана Моне модулю «Європейська проектна культура».

На сьогодні в Запорізькому національному університеті велику увагу 
приділяють реалізації європейської програми «Еразмус+» за напрямом 
Жана Моне «Європейська проектна культура» (EUOPROC). Черговим 
важливим етапом втілення її в життя стало проведення на базі ЗНУ 
засідання регіонального круглого столу «Європейська проектна культура 

в Україні: стан і перспективи». 
Співорганізатором заходу 
виступила Українська асоціація 
викладачів і дослідників європейської інтеграції.

За результатами прослуханого курсу магістранти захищали 
індивідуальні й групові проектні роботи. Як зазначила відповідальний 
виконавець проекту Жана Моне «Європейська проектна культура», 
начальник науково-дослідної частини ЗНУ Вікторія Меняйло, більшість 
проектних робіт студенти присвятили розбудові рідного університету. 
На круглому столі відбулась плідна відкрита дискусія щодо організації 
проектної роботи у ЗВО України. 

З 14 по 21 травня 2018 року член проектної команди APREI Олена Мельник відвідала університет Ондокуз 
Маїc  (м. Самсун, Туреччина) та ознайомила турецьких партнерів з основними напрямками роботи Української 
асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції. В рамках робочого візиту були обговорені основні 
напрямки співробітництва та можливість створення міжнаціональної мережі Жан Моне.
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17 травня 2018 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка на 
базі факультету дошкільної освіти в рамках грантової програми Еразмус+ (Жан Моне Модуль 562284-EPP-1-2015-
1-UA-EPPJMO-MODULE), відбувся черговий, третій, регіональний науково-методичний семінар «Європейський 
рух із захисту довкілля: перспективи для України». 

В семінарі взяли участь викладачі факультетів дошкільної освіти, фізико-математичної і природничої 
освіти, працівники дошкільних закладів міста і району, викладачі і студенти Путивльського коледжу, студенти 
бакалаврату ГНПУ ім. О. Довженка, представники Української Асоціації викладачів та дослідників європейської 
інтеграції, представники місцевої влади.

Метою семінару був обмін інформацією про важливі методично-організаційні та змістово-процесуальні 
аспекти екологічної безпеки в контексті сталого розвитку в країнах Європейського Союзу і можливості їх 
упровадження Україною. 

У процесі семінару учасники заслухали доповіді з таких питань:
1. Екологічна освіта в країнах ЄС.
2. Проблема переробки побутових відходів в країнах ЄС.
3. Перспективи використання альтернативних джерел енергії в 

країнах ЄС.
4. Європейські організації із захисту довкілля.
5. Природоохоронний досвід ЄС для України.

6. Проблема захисту природного довкілля на Глухівщині.

16 травня 2018 р. у КНУ ім. Т. Шевченка відбувся інтерактивний 
семінар «Політика мультикультуралізму у Франції наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст: нові виклики та перспективи їх розв’язання».

Ініціаторами та організаторами заходу стали кафедри нової та 
новітньої історії зарубіжних країн, історії стародавнього світу та 
середніх віків, Студпарламент, Рада молодих науковців і Наукове 
Товариство студентів історичного факультету, а також учні-активісти 
ЗОШ №49 м. Києва на чолі із викладачем Ярославою Нероденко.

Свій творчий потенціал учні та студенти розкривали, граючи ролі 
численних свідків. Їхні історії – це історії реальних людей: корінних 
французів із різних регіонів країни та іммігрантів із різних куточків світу, людей різного віку, різного рівня освіти 
і сфер професійної діяльності. Звертаючись до присутніх із вітальними словами, професор Ірина Кондратьєва, 
голова Української Асоціації викладачів і дослідників Європейської інтеграції Ірина Сікорська, завідувач кафедри 
нової та новітньої історії зарубіжних країн професор Олег Машевський та ініціатор проведення заходу доцент 
Наталія Шевченко наголошували на важливості та своєчасності проведення подібних заходів, адже вони 
допомагають запобігати проявам ксенофобії і в українському суспільстві.

18 травня 2018 року відбувся круглий стіл на тему: «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЄС: ІНВЕСТИЦІЙНІ 
АСПЕКТИ» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Захід організовувався в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The 
economy in European integration: internal challenges and external dimensions”.

В сучасних умовах глобалізованого світового розвитку актуалізуються проблеми забезпечення гідного рівня 
життя населення різних країн світу. Розвиток країн ЄС спрямований на поєднання економічного зростання з 
підвищенням зайнятості, подолання бідності, високим рівнем соціального захисту та впровадження політики 
соціального залучення. Для досягнення цієї мети використовуються спеціальні програми фінансування, що 
спрямовані на вирішення соціальних проблем та проблем зайнятості в країнах ЄС. Основним інструментом 
реалізації даних програм виступає соціальне інвестування. Для України надзвичайно важливим є дослідження 
основ впровадження та реалізації європейської соціальної моделі, 
особливо в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом.

У даному круглому столі приймали участь студенти та викладачі 
факультету управління фінансами та бізнесу, а також гості (науковці-
експерти, представники бізнесу, органів державної влади та 
громадського сектору).

Учасники круглого столу розглядали, аналізували та дискутували 
із проблеми сучасної соціально-економічної політики в ЄС, в 
контексті економічної та міграційної кризи, а також нерівномірності 
в економічному розвитку держав-членів ЄС та ін.
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24 травня 2018 р. на факультеті міжнародних відносин 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
спільно з Українською асоціацією викладачів і дослідників 
європейської інтеграції  був проведений  науковий семінар 
«Роль та значимість ЄС у глобальній перспективі», де з 
головною доповіддю виступив др. Каміль Зайончковскі - 
заступник директора з наукової діяльності Європейського 
Центру Варшавського університету. Окрім представників 
українських вишів, участь у цьому заході взяли науковці 
Університет Вітаутаса Великого з Литви. Ключові питання, 
які обговорювались учасниками семінару, стосувались 
сучасних викликів перед ЄС як гравця на міжнародній арені 
та проблематики відносин ЄС з Україною.

Круглий стіл до Дня Європи в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка

З ініціативи Центру євроінтеграційних студій та комунікацій (в складі якого працюють викладачі географічного 
факультету, факультету філології і журналістики та факультету іноземних мов), який функціонує в Тернопільському 
національному педагогічному університету імені Володимир Гнатюка, 21 травня відбувся круглий стіл із 
міжнародною участю «Креативна Європа: точки дотику і єднання», приурочений до Дня Європи в Україні. Окрім 
професорсько-викладацького складу та студентства, представників міських та обласних владних інституцій, 
підприємців, участь у цьому заході взяла потужна делегація муніципалітету Батумі (Грузія) на чолі з міським 
головою.

Робоча програма круглого столу включала три панелі, в ході яких було розкрито питання еволюції Східного 
партнерства у контексті сучасного становища України, вітчизняний та грузинський досвід європейської інтеграції, 
окреслено основні візії Тернополя та регіону в європейському просторі, розглянуто грантові освітні проекти як 
спосіб наукової мобілізації в країнах ЄС.

Практичним результатом зустрічі стала домовленість про активізацію співпраці в напрямку дослідження 
євроінтеграційних процесів між Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира 
Гнатюка та вищими навчальними закладами міста Батумі.

Рік тому, саме у травні, 11 числа - Рада Європейського Союзу 
оприлюднила рішення щодо безвізового режиму між Україною 
та ЄС, а через декілька днів - 22 травня 2017 року в ЄС офіційно 
опублікували рішення про безвізовий режим з Україною!

Також, у травні 2017 Україна приймала пісенний конкурс Євробачення-2017, завдяки співачці 
Джамалі, яка здобула перемогу на Євробаченні-2016 з піснею «1944».

Значущі події травня
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Міжнародна Літня Школа 

СТАЛЕ ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ У ЄС: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

EcoFood-2018

в  рамках 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)

7-8 червня 2018 року,

Національний університет харчових технологій, м. Київ, 

вул. Володимирська 68, ауд. А-310 

До участі у Міжнародній Літній Школі запрошуємо представників різних галузей промисловості, державних 
органів влади та місцевого самоврядування, представників громадських організацій, викладачів, дослідників та 
студентів. 

Питання для обговорення:

Сучасний стан та виклики сталого виробництва та споживання продуктів харчування у ЄС; Інструменти сталого 
споживання та виробництва: переваги та практики застосування у ЄС та Україні; Принципи екологічної політики 
ЄС в рамках стратегії сталого розвитку;

Екологічні, енерго- та ресурсоефективні технології у виробництві продуктів харчування у ЄС; Європейські 
системи технічного регулювання та стандартизації; Наближення технічного регулювання у сфері виробництва 
продуктів харчування в Україні до стандартів ЄС.

Літня Школа буде включати лекції, презентації, дискусії та круглі столи. Учасники отримають сертифікати,  що 
підтверджують участь у Міжнародній Літній Школі EcoFood-2018. 

Робочі мови: українська та англійська (переклад).

Участь безкоштовна (проїзд та проживання за власний рахунок)

Прохання зареєструватися за посиланням 

https://goo.gl/forms/kf2fqXAlcSVGKx112 

(кількість місць обмежена).

Контактна особа: 

Салавор Оксана Мирославівна

Email:  saloksamir@ukr.net

Тел.: 067 660 23 96

8й модуль проекту Жана Моне  
«ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС:  

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
Дата: 11-15 червня

Місце проведення: - УЖГОРОДСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ, вул. Коритнянська, 4, 
м. Ужгород.

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, державні службовці, керівники або спеціалісти підприємств різних 
форм власності, представники громадянського суспільства, які цікавляться питаннями європейської інтеграції

Контактна особа щодо участі у заході: 

Дугінець Ганна, 0992406701, anna.douginets@gmail.com.

Програма та деталі заходу за посиланням: 

https://www.facebook.com/pg/KNUTEJeanMonnet/events/

Реєстрація за  посиланням:

https://goo.gl/forms/FoK3pFWgNvQIaxKP2

Додатково: 

Інформація про проект 

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12143

https://goo.gl/forms/kf2fqXAlcSVGKx112
mailto:saloksamir%40ukr.net?subject=
mailto:anna.douginets%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/pg/KNUTEJeanMonnet/events/ 
https://goo.gl/forms/FoK3pFWgNvQIaxKP2 
https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12143
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ІІ Міжнародна наукова конференція УАДО

«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження»
в рамках проекту «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в 

Україні»
Напрями роботи конференції: 

• Потенціал освітніх досліджень для розвитку освіти в Україні

• Прикладне значення освітніх досліджень для реформування педагогічної освіти в Україні

• Академічна доброчесність і європейські етичні стандарти у освітніх наукових дослідженнях

У перебігу конференції передбачено:

Доповіді запрошених науковців

Презентація діяльності Української асоціації дослідників освіти

Презентація проекту «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в 
Україні» (Еразмус + Жан Моне)

Дискусійна панель за результатами емпіричного етапу проекту «Сприяння міжкультурному діалогу щодо 
вивчення української мови представниками національних меншин у Чернівецькій області»

Звітно-виборна конференція членів Української асоціації дослідників освіти

Робочі мови: 

англійська, українська

Фінансові умови участі: 

організаційний внесок становить 200 грн., який покриває участь у конференції, програму та інші роздаткові 
матеріали конференції, збірник тез, сертифікат учасника, ланч та кави-брейки.

Члени Української асоціації дослідників освіти звільняються від сплати організаційного внеску.

Проїзд та проживання учасники конференції покривають самостійно.

Дата проведення: 15 червня 2018 р.

Важливі дати: до 15.05.2018 р. необхідно надіслати online заявку для участі, в яку включено тези доповідей 
(назва тез виступу; ключові слова; постановка проблеми, основні дослідницькі питання, гіпотези; методологія 
чи методи дослідження/ дослідницькі інструменти; висновки, основні внески, результати; використані джерела) 
https://goo.gl/forms/2KXCHi3uwDUx7Qj73

до 30.05.2018 організатори надішлють запрошення з підтвердженням рекомендації тез до друку;

до 03.06.2018 здійснити оплату оргвнеску на розрахунковий рахунок УАДО (для тих, хто не є членом УАДО) 
(Громадська організація «Українська асоціація дослідників освіти», код ЄДРПОУ 40177327, р/р 26001187777777

у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 325321);

до 10.06.2018 організатори надішлють остаточну програму конференції

Місце проведення: Президія НАПН України, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А,

Інститут педагогіки НАПН, м. Київ, вул. Січових Стрільців, України 52-Д

Контакти:

+380967877866 - Світлана Щудло, президент УАДО

+380669560117 – Оксана Заболотна, віце-президент УАДО

+380975928785 – Людмила Загоруйко, член УАДО, секретар конференції

ukrainian.era@gmail.com, www.uera.org.ua

https://goo.gl/forms/2KXCHi3uwDUx7Qj73
mailto:ukrainian.era%40gmail.com?subject=
http://www.uera.org.ua
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ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
проводить 22–24 червня 2018 року

ЛІТНЮ ШКОЛУ З КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Цільова аудиторія: науково-педагогічні і наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ, 

співробітники структурних підрозділів вишів, аспіранти, магістри

Формат Школи: інтенсивні заняття у формі тренінгів, лекції-дискусії, майстер-класи.

Тематика тренінгів:

• Етика наукового дослідження: як уникнути помилок

• Наука без кордонів: академічна мобільність для науковців

• Міжнародні проекти у галузі освіти: від проблеми до ідеї

• Як написати першокласну статтю: три кроки до публікації у рейтингових наукових виданнях

• Міжнародні стандарти конкурентних досліджень: тренди, доброчесність, стратегічний менеджмент

• Інноваційна людина, інноваційний університет, інноваційне суспільство

• Критичне мислення – «страдиварі» пізнавального процесу?

• Становлення науковця в університетському середовищі: виклики і перспективи

Місце проведення: Запорізький національний університет, корпус 2, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-а.

Умови участі:

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/5FxXJ8

Організаційний внесок – 1000 грн. (включає триденну участь у навчально-тренінговій роботі, роздатковий 
матеріал, кави-брейк, обіди, екскурсійну програму).

Учасники самостійно відшкодовують витрати, пов’язані з проїздом і проживанням. Організатори можуть 
рекомендувати варіанти розміщення учасників в готелях і хостелах м. Запоріжжя.

Оплату здійснювати на реєстраційний рахунок Запорізького національного університету:

р/р 31254283102045 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 02125243

Призначення платежу: оргвнесок за участь у Літній школі.

Слід вказати прізвище платника.

Учасники Школи отримають Сертифікати.

Детальна інформація: https://znuhist.wixsite.com/science

Контакти:

Моб. 050-456-59-59, 096-592-02-00.

E-mail: znuhist@gmail.com

https://goo.gl/5FxXJ8
https://znuhist.wixsite.com/science
mailto:znuhist%40gmail.com?subject=

