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БУДЬ У КУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОВИН ТА МОЖЛИВОСТЕЙ!
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Українська Асоціація викладачів та дослідників  
європейської інтеграції

Асоціація досліджень Європейського Союзу Молдови

Асоціація досліджень Європейського Союзу Грузії  

запрошують  взяти участь у міжнародній освітній 
ініціативі:

«AКАДЕМІЯ ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»

м. Київ, Україна. 

11-15 лютого 2019 року

Академія відбудеться за підтримки и 
Європейського Союзу у рамках програми імені 
Жана Моне Еразмус + (599865-EPP-1-2018-1-UA-

EPPJMO-PROJECT)Співпраця проектів заради 
спільного результату

Міжнародний 
Семінар-Майстерня у 

Сумському Державному 
Університеті 
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Міжнародний Семінар-Майстерня 

У рамках проекту 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: “Enhanced Visibility of European Integration in 

Teaching and Research” за Програмою Еразмус+, напряму ім. Жана Монне 

та

Сумський Державний Університет

запрошують до участі у Міжнародному Семінарі-Майстерні  

з викладання та досліджень проблематики ЄС та Європейської Інтеграції

Місце проведення:  к. 201, Конгрес-Центр, Сумський Державний Університет, м. Суми 

Коли: 13 Листопада, 2018

Час: 11.00 - 15.30

Мова: англійська

Семінар прагне сприяти інтелектуальному діалогу на тему домінуючих уявлень і позицій по відношенню до ЄС і 
європейської інтеграції як в Україні, так і за її межами. Мета семінару полягає у тому, щоб поділитися знаннями 
та досвідом, виявити проблеми, представити найкращі здобутки і результати, розробити ряд рекомендацій 
щодо підвищення якості викладання та досліджень ЄС та європейської інтеграції. 

Запрошений доповідач: Проф. Жан-Марк Труй. Кафедра Жана Монне “European Economic Integration and European 
Business Management”. Старший викладач Школи менеджменту, Університет Бредфорда, (Великобританія). 
Директор, сумісної магістерської програми європейського та міжнародного менеджменту Deusto / Audencia 
/ Bradford (EIBM) (Бредфорд, Великобританія) Член університетської асоціації сучасних європейських студій, 
Лондон.

Презентація: «Європейські Студії за межами ЄС. Викладання та дослідження»

Основні цілі семінару:

• обмінятися думками щодо викладання та досліджень у сфері європейської інтеграції;

• обговорити прогалини в знаннях та їх практичному застосуванні;

• обмінятися поглядами відносно того, як розробити ефективний курс навчання з європейської інтеграції;

• розробити комплекс рекомендацій, спрямованих на підвищення якості викладання і досліджень у сфері 
європейської інтеграції;

• ініціювати переговори щодо можливих майбутніх спільних освітніх та дослідницьких проектних 
пропозицій.

УЧАСНИКИ: академічні координатори Жан Монне проектів; викладачі що залучені до викладання різних аспектів 
європейських інтеграційних процесів та ЄС; студенти, аспіранти та всі, хто цікавиться даною проблематикою. 

Заявка на участь у Семінарі-майстерні:

https://goo.gl/forms/JRiGZUCRsFxlLzO83

Заявку на участь просимо надсилати до 8 листопада 2018 р. на електронну скриньку: mail@aprei.com.ua

https://goo.gl/forms/JRiGZUCRsFxlLzO83
mailto:mail@aprei.com.ua
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Черговий захід в рамках Модулю Жана МОНЕ «SCEGES»

10 Жовтня 2018 р розпочався триденний тренінг ‘Європейська політика згуртування для України’, 
учасниками якого є студенти Національного 
Педагогічного університету імені 
М.Драгоманова (НПДУ) та Національної 
академії державного управління при 
Президентові України (НАДУ). 

Захід відбувається в рамках реалізації 
проекту Європейського Союзу Еразмус+ 
напряму Жан Моне «Соціальна згуртованість 
в освіті і врядуванні: Європейські студії» 
в приміщенні НАДУ по вул. А.Цедіка, 
20. Організаторами тренінгу виступили 
професор НПДУ М.Нестерова та доцент 
НАДУ М.Чулаєвська.

Під час тренінгу учасники отримують базові знання про Європейську політику згуртування, Інструменти 
залучення України до неї, а також про засади функціонування Європейського Союзу як міжнародної 
організації особливого типу. На основі отриманих знань учасники розробляють власні плани регіонального 
згуртування та розвитку громади. Тренінг стає особливо актуальним в 
умовах впровадження в Україні реформи публічного адміністрування, 
децентралізації, та реформи освітньої галузі. 

Родзинкою тренінгу є спільна робота студентів – майбутніх педагогів 
і управлінців, що допомагає з одного 
боку розкрити різні проблеми розвитку 
громад і регіонів, а з іншого дає 
можливість представникам різних видів 
професій почути один одного і створити 
мережу спілкувань на  майбутнє. Тобто, 
по-суті, згуртувати управлінців і їхніх 
стейкхолдерів – освітян. 

Тренерами виступають Марина Чулаєвська, Оксана Краєвська та Роман 
Петров.

Тренінг відбувається спільно з проектом ЄС «Асоціація для тебе і для 
України», завдяки якому вдалося залучити висококваліфікованих тренерів з 
питань політики згуртування ЄС О.Краєвську і з питань європейської інтеграції 
та Угоди про асоціацію Р.Петрова. 

Контактна особа: Марина Чулаєвська, chulaievska.m@gmail.com

Опис проекту: 

Модуль ім. Жана Моне «Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські студії» (SCEGES), 2017, 
що здійснюється у контексті діяльності Програми імені Жана Моне - Компонент-1 у рамках Програми навчання 
впродовж життя відповідно до Грантової угоди №  2017-2399/001-001 між Національний педагогічний університет 
ім. М.П. Драгоманова та Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, яке діє на 
підставі повноважень, делегованих йому Комісією Європейського Союзу. 

Мета проекту сприяти розвитку дискусій та осмислень питань Європейської інтеграції, включаючи розуміння 
концепції Європи та характеру європейської інтеграції, її фундаментальних принципів, українських можливостей 
впроваджувати європейський досвід шляхом обговорення, вивчення теоретичних матеріалів та практичних 
інструментів, а також просувати європейську інтеграцію та європейські студії з більшим ентузіазмом і серед 
ширшого кола населення, в тому числі формувати мережі однодумців та фахівців в Україні і за кордоном.

Учасники проекту: Марья Нестерова - академічний координатор, керівник Модуля, Марина Чулаєвська – 
викладач Модуля, Каріна Баранцева – викладач Модуля.

mailto:chulaievska.m@gmail.com
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Управління проектами  - в тренді міжнародних 
економічних відносин

У межах Жан Моне Модулю “EU PROJECT MANAGEMENT” програми ERASMUS+ 
20-22 вересня 2018 р. успішно проведено Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління 
проектами Європейського Союзу», яка проходила на базі Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 

Співорганізаторами конференції виступили: Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Науково-навчальний комплекс «Економосвіта», 
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 
ВГО «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників», Українська Асоціація 
викладачів і дослідників європейської інтеграції, ГО «Інститут Транскордонних 
Ініціатив», Університет національного і світового господарства  (м. Софія, Болгарія), 
Державна вища школа імені Іоанна Павла ІІ в Бялій-Подлясці  (м. Бяла-Подляска, 
Республіка Польща). 

В триденній конференції прийняли участь понад 50 представників з числа 
студентства, працівників освіти, науки і фахівців, що залучені до викладання та/
або дослідження актуальних аспектів управління 

проектами Європейського Союзу, а також представники громадських організацій 
й державного сектору. 

 З вітальним словом виступила доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами 

Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки Наталія Павліха, яка розкрила 
особливості виконання Жан Моне Модулю “EU 
PROJECT MANAGEMENT” програми ERASMUS+.  
Цікаві аспекти сучасного розвитку просторової 
організації міжнародної і проектної діяльності в умовах глобалізаційних викликів 
висвітлив у своїй доповіді доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника Олег Ткач. Про ефективність 
програми транскордонного співробітництва 
«Польща-Білорусь-Україна» виступила д-р Агнєшка 
Цибурт з Державної вищої школи імені Іоанна Павла 
ІІ в Бялій-Подлясці. Цікаві доповіді презентувала 
делегація з Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця (кандидати 
економічних наук, доценти Максим Серпухов, Оксана 

Мазоренко, Ірина Волошан). З вітаннями та побажаннями розвитку подальшої 
наукової і проектної співпраці виступили: доктор економічних наук, професор, 
проректор з навчально-виховної роботи i міжнародного співробітництва ДВНЗ 
«Університет банківської справи» Другов Олексій; в. о. Шацького селищного 

голови, депутат Шацької селищної ради    Людмила 
Цевух.

Під час роботи конференції учасниками розкрито 
доробок українських та іноземних вчених у сфері 
управління проектами Європейського Союзу та розвитку теорії міжнародних 
економічних відносин. Обговорювалися різноманітні питання: здобутки, виклики та 
перспективи розвитку Європейських студій та єврорегіонального співробітництва; 
досвід та методики  управління проектами Європейського Союзу; сучасні теорії 
міжнародних економічних відносин.

Проведення конференції сприяло консолідації інтелектуальних ресурсів у 
сфері управління проектами Європейського Союзу та поширенню досліджень з 
проблематики міжнародних економічних відносин серед академічної спільноти 
України та ширшого загалу. 

Наталія Павліха, доктор економічних наук, професор, 
керівник Жан Моне Модулю “EU PROJECT MANAGEMENT” програми ERASMUS+



ЖОВТЕНЬ 2018

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ЖОВТЕНЬ 2018

Федеріка Могеріні анонсувала низку заходів в рамках 
10-річчя Східного партнерства

У наступному році відбудеться низка високопоставлених 
зустрічей та заходів з нагоди 10-річчя Східного партнерства, як 
країнах членах ЄС, так і країнах-партнерах.

Про це повідомила Високий представник Євросоюзу із 
закордонних справ і політики безпеки – віце-президент Єврокомісії 
Федеріка Могеріні за результатами зустрічі міністрів закордонних 
справ країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство» 15 жовтня 
в Люксембурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я переконана, що наступного року у нас буде можливість не 
лише відсвяткувати, а й також перезапустити 10-ту річницю Східного 
партнерства. Думаю, що в багатьох країнах-членах ЄС та багатьох – 

якщо не у всіх – шістьох партнерах Східного партнерства ми проведемо заходи, зустрічі чи конференції високого 
рівня, які відзначатимуть 10-ту річницю», - заявила вона.

За словами Могеріні, наступний 2019 рік «буде роком роботи, не лише підведення підсумків, а й просування 
вперед».

Високий представник Євросоюзу повідомила, що міністерська зустріч країн-членів ЄС та шести країн-членів 
Програми «Східне партнерство», за участі Єврокомісара з питань політики сусідства та розширення Йоханнеса 
Хана, пройшла «дуже добре». За її словами, зустріч була хорошою нагодою ще раз підтвердити зобов’язання в 
рамках Східного партнерства як такого – двосторонньої співпраці та в рамках багатосторонньої роботи, а також 
підбити підсумки роботи.

15 жовтня в Люксембурзі була запланована зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС та шести держав 
«Східного партнерства» (Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України).

На міністерській зустрічі програми ЄС «Східне партнерство» в Люксембурзі планувалося підбити проміжні 
підсумки виконання пріоритетів «20 завдань на період до 2020 року» і підготовку до святкування 10-річчя 
«Східного партнерства» в травні 2019 року.

Пріоритети «20 завдань на період до 2020 року» були визначені в робочому документі від 9 червня 2017 
року та прийняті на  саміті «Східного партнерства» в листопаді 2017 року. Ці пріоритети стосуються зміцнення 
економіки, системи управління, взаємодії влади і суспільства.

Джерело:https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2559041-mogerini-anonsuvala-nizku-zahodiv-v-
ramkah-10ricca-shidnogo-partnerstva.html?fbclid=IwAR0xso4g_2BK5I4e50Gtjw9N0SMo9bfuNTWPSsC_
pWgj0uuZZl5c4IGCLxE

Приклад співпраці проектів заради спільного результату 
та загальної користі

Українська бібліотечна асоціація, виконавець 
проекту програми Еразмус+, напряму Жана 
Монне: «Все про Європу: читай, слухай, 
дізнавайся в пунктах європейської інформації в 
бібліотеках»  отримала книжки, які будуть передані 
бібліотекам та створеним в рамках проекту 
пунктам Європейської Інтеграції в різних містах та 
населених пунктах України. Книжки були закуплені 
Українською Асоціацією Викладачів та Дослідників 
Європейської Інтеграції (APREI) в рамках проекту 
Асоціації «Більш широке висвітлення європейської 
інтеграції у викладанні та наукових дослідженнях» 
№ 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2559041-mogerini-anonsuvala-nizku-zahodiv-v-ramkah-10ricca-
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2559041-mogerini-anonsuvala-nizku-zahodiv-v-ramkah-10ricca-
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2559041-mogerini-anonsuvala-nizku-zahodiv-v-ramkah-10ricca-
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Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС 
Еразмус+, 5-9 листопада 2018 р., м. Київ

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному 
інформаційному тижні Програми Європейського 
Союзу Еразмус+ в Україні, що відбудеться з 5 по 
9 листопада 2018 р. в м. Київ. Заходи в рамках 
Інформаційного тижня організовано Національним 
Еразмус+ офісом в Україні спільно з Представництвом 
Європейського Союзу в Україні, Виконавчим 
Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів 
і культури, Міністерством освіти і науки України 
у тісній співпраці з Національними Агентствами 
Еразмус+ Європи, Національними Еразмус+ 
офісами країн-партнерів, Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка та Київським 
університетом імені Бориса Грінченка.

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО ТИЖНЯ (англ)

Лист-запрошення для оформлення відряджень

Мова заходів: українська, англійська (переклад забезпечується)

Участь у заходах безкоштовна. Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Реєстрацію відкрито до 26 жовтня 2018 р. (18:00). 
Підтвердження щодо участі у заходах будуть надіслані 29-30.10.2018.

5.11.2018 (понеділок) Гранти для проектів міжнародної співпраці: конкурси і рекомендації для успіху

КНУ ім. Т. Шевченка, вул. Володимирська 60, Актова Зала (2 поверх), 9:00-18:00

6.11.2018 (вівторок) Семінар для переможців конкурсу 2018 р. проектів Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої 
освіти щодо особливостей впровадження та управління коштами гранту.

КНУ ім. Т. Шевченка, вул. Володимирська 60, Зала Засідань (2 поверх), 9:00-18:00

7.11.2018 (середа) КЛАСТЕРНИЙ СЕМІНАР «Якість освітніх програм: бакалавр, магістр, доктор філософії/
доктор мистецтв» для успішної модернізації освітніх програм

КНУ ім. Тю Шевченка, вул. Володимирська 60, Зала Засідань (2 поверх), 9:00-16:00

8.11.2018 (четвер) Частина 1. День проектів-переможців Жан Моне: як успішно впроваджувати проект

Київський університет ім. Б. Грінченка, вул. Тимошенка 13-Б, Зала Вченої Ради (2 поверх), ауд. 227, 9:30-14:00

8.11.2018 (четвер) Частина 2. День новацій конкурсу Жан Моне 2019 р.

Київський університет ім. Б. Грінченка, вул. Тимошенка 13-Б, Зала Вченої Ради (2 поверх), ауд. 227, 13:00-18:00

8.11.2018 (четвер) Знайдіть грант для себе: обміни, навчання, викладання, підвищення кваліфікації, 
дослідження та волонтерство

Київський університет ім. Б. Грінченка, вул. Тимошенка 13-Б, Актова Зала (4 поверх), 12.00-17:30

9.11.2018 (п’ятниця) Проекти мобільності для організацій: підготовка та впровадження

Київський університет ім. Б. Грінченка, вул. Тимошенка 13-Б, Зала Вченої Ради (2 поверх), ауд. 227, 9:00-17:00

Контактні особи: +380 44 286 66 68, +380 44 332 26 45 – Катерина, Вероніка

Інформація про захід в мережі Фейсбук за посиланням.

До зустрічі на Міжнародному Інформаційному тижні Програми ЄС Еразмус+!

Джерело: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1933-infoweek2018.html

http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Agenda_InfoWeek_5-9Nov2018_ENG_as_of_24_Oct.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/invitation-letter_Infoweek_Nov2018_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1933-infoweek2018.html
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Фонд Віктора Пінчука розпочинає 13-й конкурс 
стипендіальної програми «Завтра.UA»

17 жовтня 2018 року Фонд Віктора 
Пінчука розпочав 13-й відкритий конкурс 
стипендіальної програми «Завтра.
UA». Загальнонаціональна програма 
підтримки талановитої молоді покликана 
сприяти формуванню нового покоління 
інтелектуальної та ділової еліти країни, яка 
стане генератором майбутніх змін.

Прийом заявок на участь у конкурсі 
відкрито на сайті програми zavtra.in.ua з 17 
жовтня до 30 листопада 2018 року.

Стипендіати «Завтра.UA» впродовж 
року отримують від Фонду Віктора Пінчука 
щомісячну стипендію розміром 2240 грн., а 
також мають змогу одержати фінансову та 

експертну підтримку проектів наукового, соціального, екологічного або бізнес спрямувань.

Щороку Фонд Віктора Пінчука збирає стипендіатів в Києві на Молодіжному форумі «Завтра.UA», де 
студенти беруть участь у командотворчих тренінгах, вивчають основи розробки соціальних та бізнес-проектів, 
зустрічаються з провідними українськими і міжнародними політиками, науковцями та діячами культури.

 Крім того, стипендіати можуть особисто поспілкуватися зі світовими лідерами, провідними мислителями, 
бізнесменами та представниками громадського суспільства в рамках Форуму молодих лідерів під час Щорічних 
зустрічей Ялтинської Європейської Стратегії (YES) та публічних лекцій Фонду Віктора Пінчука.

У конкурсі можуть взяти участь студенти 3-6 курсів денної форми навчання українських ВНЗ 4-го рівня 
акредитації. Детальні умови участі можна знайти на сайті програми у розділі «Конкурс».

Ключові вимоги до аплікантів, які будуть відібрані за результатами конкурсного добору:

• Академічна успішність;

• Активна позиція та досвід у реалізації громадських і соціальних проектів та ініціатив, що підтверджується 
рекомендаційним листом;

• Оригінальність ідей щодо фахового поля дослідження, які обґрунтовуються  в науковій роботі;

• Мотивація до особистісного та професійного росту;

• Лідерський потенціал, комунікаційні та творчі здібності.

За 12 років існування програми «Завтра.UA» її стипендіатами стали вже понад 2 500 студентів з усієї країни. 
Сьогодні програма співпрацює з ВНЗ з усіх регіонів України, 93 заклади є її офіційними партнерами.

Завтра.UA – перша приватна загальнонаціональна програма в Україні, метою якої є виховання нового покоління 
українців з відмінною освітою та сильним почуттям громадянської відповідальності, які змінять країну. Фонд 
Віктора Пінчука обирає найталановитіших студентів України та надає їм фінансову підтримку для продовження 
освіти та реалізації проектів соціального та бізнес спрямування (вже підтримано понад 160 проектів). Програма 
також є платформою для індивідуального розвитку, налагодження нових зв’язків, спілкування, обміну досвідом 
та інформацією.

Джерело: https://gurt.org.ua/news/grants/48866/

https://gurt.org.ua/news/grants/48866/

