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Європейський день мов відзначається 
щорічно з 2001 року за ініціативи Ради 
Європи з метою сприяти та популяризувати 
багатомовність у Європі.

Мовне розмаїття це інструмент досягнення 
більшого міжкультурного розуміння та 
ключовий елемент багатства культурної 
спадщини нашого континенту. Саме тому 
800 мільйонів європейців заохочують 
вивчати більше мов у будь-якому віці.
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Підсумки першого року дії Угоди про асоціацію з ЄС

Торік, 1 вересня 2017 року – після того, як Нідерланди ратифікували Угоду про асоціацію – цей документ 
нарешті набрав чинності у повному обсязі.

Сьогодні – гарна нагода підбити 
проміжні підсумки його виконання.

«Це найбільша за обсягом та 
найамбітніша за змістом угода, яку 
Євросоюз коли-небудь укладав з 
будь-якою країною поза межами ЄС» 
- вкотре наголошує Віце-прем’єр з 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції - Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Це – документ, дотримуючись якого, 
ми максимально наблизимо до європейських норм всі без винятку сфери нашого життя. Для цього ми маємо 
змінити українське законодавство на основі тих директив, що діють всередині ЄС. Тих, що формують Європу, яку 
ми його знаємо і до якої прагнемо.

Що вже змінила Угода про асоціацію?

Якщо говорити мовою цифр, то найбільш промовистими будуть показники зростання нашого експорту до ЄС.

За даними МЕРТ, у першому півріччі цього року, порівняно з аналогічним періодом торік, наш експорт до ЄС 
зріс на 19,2%. Його частка в загальному експорті вже сягає 42,1%.

Багато виробників по всій країні, відчувши 
переваги співпраці з ЄС, впроваджували 
нові стандарти якості для своїх товарів і 
послуг. А це означає що, окрім покращення 
конкурентоздатності на зовнішніх ринках, 
наші підприємці забезпечують і кращу якість 
всередині країни.

Однак євроінтеграція – це далеко не лише 
про торгівлю.

Розгляньмо її глибше – на прикладі 
кількох «свіжих» євроінтеграційних законів, 
що стали результатом тривалої і кропіткої 
співпраці уряду та парламенту. Це ті зміни, які 
можна буде «помацати», які крок за кроком 

наближають Україну до європейської мрії.

Приклад – Закон «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». В Україні гинуть донори, 
які моли би врятувати багато життів (за деякими підрахунками – тисячі щорічно). Тепер у нас має бути створена 
Єдина державна інформаційна система трансплантації, яка буде визначати пари донор-реципієнт.

Є інші, на перший погляд далекі від повсякденного життя сфери, які ми зараз реформуємо.

Не секрет, що Україна має проблеми із захистом авторських прав. Той стан, як є зараз, роками бив по творчій 
діяльності, не дозволяючи, приміром, авторам музики отримувати гонорари за використані твори, знецінюючи 
інтелектуальну працю багатьох людей. Зрештою, йдеться і про цивілізований ринок розваг, і про імідж країни. 
Та ухвалений закон «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права 
і (або) суміжних прав», сподіваюся, поклав початок наведенню ладу в цій царині.

Нещодавно виповнилася 1000 днів, відколи ми не купуємо газ у Росії. Ще кілька років тому це здавалося 
недосяжним, а тепер – точно така даність, як, приміром «безвіз». Та нині дедалі частіше можна почути вже не 
про диверсифікацію імпорту, а про перспективи експорту енергоносіїв з України до ЄС. Для цього навесні був 
ухвалений закон щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі.



Через бюрократичні складнощі з отриманням земельних ділянок для нафтогазового видобутку держава 
втрачає 1 млрд. кубометрів газу щороку. На практиці для відведення 
таких земельних ділянок в середньому потрібно 4 роки та 44 
погодження у 16 установах. Годі й казати про інвестпривабливість 
газузі. Навпаки, така зарегульованість сприяє корупції. Вірю, що 
згаданий закон допоможе переломити ситуацію.

Насамкінець про найважливіше. Про те, без чого успішна економіка 
втрачає сенс – про довкілля.

Багато років його захист був, м`яко кажучи, не в пріоритеті.

Та підходячи до екологічних проблем декларативно, ми залишаємо 
бомбу сповільненої дії своїм дітям та онукам. Наслідки екологічних 
лих потягнуть за собою проблеми в усіх інших галузях, тому, бездумно 
заробивши гроші зараз, ми все одно витратимо їх пізніше – на 
медицину чи відновлення екосистем.

Тому попри, говорімо чесно, не найсприятливішу фінансову 
ситуацію – ми все ж ухвалили закон про стратегічну екологічну оцінку.

Трохи історії цього питання. Якщо в ЄС процедуру оцінки впливу на 
екологічну ситуацію запровадили ще у 2001 році, то в Україні дотепер 
були відсутні механізми, за допомогою яких проекти державного 
планування могли би враховувати екологічні міркування.

Ще у 1999 році Україна ратифікувала дві міжнародні конвенції з цього приводу, ухвалені під егідою ООН 
– Оргуську конвенцію та Конвенцію Еспо, за якими взяла на себе зобов’язання інформувати та залучати 
громадськість до ухвалення рішень у питаннях, що стосуються довкілля. До того ж, Україна була однією зі сторін-
підписантів розробленого Європейською економічною комісією ООН та ухваленого в Києві (!) Протоколу про 
стратегічну екологічну оцінку, у якій було детально розписано процедуру проведення такого оцінювання.

Однак держава не виконувала умов документів, до яких приєдналася.

У 2005 році в ООН офіційно визнали, що Україна не дотримується міжнародних зобов’язань в рамках Оргуської 
конвенції. А у 2008 році нам винесли офіційне попередження вже через нехтування умовами Конвенції Еспо.

Лише зараз ми виправляємо ці помилки.

Якщо дотепер стратегії, плани, схеми та програми органів державної влади та місцевого самоврядування 
могли розроблятися без жодного обов’язкового розгляду та врахування можливих наслідків для екології, то за 
новим законом державний орган або орган місцевого самоврядування, що виступає замовником і розробником 
державного проекту чи програми, зобов’язані спочатку подати до природоохоронного органу заяву, де описано 

проект та ймовірні його наслідки для довкілля та 
здоров’я населення.   

Це далеко не вичерпний перелік лише законодавчих 
змін, які вже працюють на добробут кожної української 
родини.

Зараз разом з колегами з Верховної ради ми 
оновлюємо Дорожню карту «євроінтеграційних» 
законопроектів. У новій редакції їх буде понад 50. 
Двадцять з них будуть першочерговими для наступної 
сесії Парламенту.

Окрім цього, левову частину роботи з виконання 
Угоди про асоціацію здійснюють міністерства та 
відомства, та місцеве самоврядування, яке мають тепер 
більше повноважень.

Та не менше роботи належить виконати й громадянам, адже євроінтеграція – це, передовсім, зміна 
ментальності. А реформи в головах здійснювати найважче.

Часто мене питають – коли ми заживемо, як у ЄС? Відповісти на це питання складно, але я точно можу сказати, 
скільки ще зусиль ми маємо для цього докласти. Тому на фото трохи вище ви можете побачити, власне, саму 
Угоду в найбільш матеріальному її вигляді.

Спочатку, здається, що це і прочитати важко, а виконати й поготів. Але все можливо. Ми вже почали 
виконувати цей документ і доволі успішно рухаємося далі.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/09/1/7086325/
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Курс на ЄС і НАТО в Конституції закріплять навесні

Наприкінці зими або ж навесні парламент може прийняти остаточно зміни до Конституції про закріплення 
курсу України на Євросоюз і НАТО.

 Остаточно зміни до Конституції про закріплення курсу 
України до Європейського Союзу і Північноатлантичного 
альянсу можуть бути прийняті наприкінці зими чи навесні. Про 
це в п’ятницю, 21 вересня, повідомив голова Верховної Ради 
Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу Рада.

 Зокрема, він зазначив, що такі зміни до Конституції мають 
фундаментальне і стратегічне значення для України.

 «І я пишаюся тим, що парламент дав 321 голос на першому 
етапі», - сказав спікер.

 При цьому він нагадав, що зміни до Конституції приймаються в декілька етапів: «Перший, який ми здійснили, 
то напрямок питання до Конституційного суду, потім висновок КСУ, ще одне голосування у 226 і потім на наступній 
сесії - голосування в 300 голосів».

 Голова ВРУ заявив, що остаточне рішення не може бути проголосоване на поточній сесії.

 «Це буде зроблене навесні або наприкінці зими», - зазначив Парубій.

 Нагадаємо, у березні Порошенко заявляв, що Україна може вступити в ЄС через декілька років. При цьому 
він висловив упевненість, що країну приймуть у союз. Порошенко підкреслив, що за останні три роки Україна 
досягла великого прогресу, особливо в боротьбі з корупцією, і буде продовжувати рухатися шляхом реформ.

 Порошенко також розпорядився внести поправки в Конституцію України, які закріплять прагнення країни 
увійти в НАТО і ЄС.

 Пізніше Порошенко уточнив, що Україна має намір вступити в Європейський Союз до 2025 року.

Могеріні: ЄС залишається на позиціях повної та безумовної 
підтримки суверенітету і територіальної цілісності України

Під час зустрічі з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним Високий Представник ЄС  із 
закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні підтвердила незмінність підходів ЄС щодо питання 
застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання Мінських домовленостей, а також відновлення 
суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє прес-служба МЗС УКраїни.

«Євросоюз залишається на позиціях повної та безумовної підтримки суверенітету і територіальної цілісності 
України у міжнародно визнаних кордонах», - підкреслила Федеріка Могеріні.

Павло Клімкін, своєю чергою, наголосив на необхідності подальшого активного залучення ЄС до процесу 
стабілізації ситуації на Сході України, а також висловив вдячність за продовження санкцій ЄС щодо Росії та щодо 
розширення санкційного списку за рахунок включення компаній, які брали участь у будівництві мосту через 
Керченську протоку.

У цьому контексті співрозмовники погодилися із необхідністю окремого обговорення дій Росії в акваторії 
Азовського моря, які становлять загрозу в тому числі й компаніям держав-членів ЄС, судна яких заходять в 
українські порти.

Сторони також обговорили актуальні питання двосторонніх відносин Україна-ЄС, зокрема, підготовку до 
П’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС (відбудеться в Брюсселі 17 грудня), а також Міністерського засідання 
Східного партнерства (відбудеться в Люксембурзі 15 жовтня). У цьому контексті Міністр наголосив на необхідності 
пошуку нових підходів щодо застосування принципів «більше за більше» та подальшої диференціації, залежно 
від стану та пріоритетів відносин ЄС з країнами-партнерами.

На завершення Павло Клімкін висловив зацікавленість в організації до кінця поточного року візиту Високого 
Представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики до України.
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VIII Міжнародна Науково-практична Конференція 
«Лідерство - фундаментальний інструмент комунікацій: 
європейський діалог»

14-16 вересня 2018 року на базі 
Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 
було проведено VІІІ Міжнародну 
науково-практичну конференцію 
«Лідерство - фундаментальний 
інструмент комунікацій: європейський 
діалог». В конференції  взяли участь 
понад 110 студентів та молодих науковців 
з 7 університетів України. Програма 
конференції була дуже насиченою та 
включала різноманітні майстер-класи: 
інноваційні засоби формування лідерських якостей студентів; самомотивація й мотивація у груповій взаємодії; 
техніка мовлення як засіб ефективного публічного виступу; гендерні особливості комунікаційних стратегій у 
реалізації лідерської поведінки, участь у дебатній школі «Освітня технологія «Дебати». З лекцією «Міжкультурні 
комунікації в розвитку лідерського потенціалу» виступила к.т.н., доц. член Української Асоціації викладачів та 
дослідників європейської інтеграції  Олена Мельник. Присутні були ознайомлені з основними напрямками 
діяльності Асоціації та заходами що планується реалізувати в рамках проектів Еразмус+ Жан Моне Enhanced 
Visibility on European Integration Teaching and Research (575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA) та EU-EaP 
Academy:Supporting Next Generation of Scholars in (European Studies 599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT). 

Конференція дала всім учасникам можливість опанувати нові знання та технології міжособистісних 
комунікацій, сформувати громадянську позицію та знайти власні шляхи та засоби  для розвитку лідерських 
якостей. Присутні отримали позитивні емоції  та натхнення для майбутніх звершень.  
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ІІ Всеукраїнська Науково-Практична Конференція 

«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього 
простору»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА 
ДОВЖЕНКА

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА 
КОЦЮБИНСЬКОГО

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ І ДОСЛІДНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. ОГІЄНКА

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна освіта 
України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», яка відбудеться 18-19 жовтня 2018 року 
на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка. 

Тематичні напрями роботи конференції

1. Стан і перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні, Європі, світі.

2. Сучасні технології в освіті дітей дошкільного віку.

3. Управління якістю дошкільної освіти: досвід та інновації.

4. Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти.

5. Європейський досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: публікація, доповідь.

1. Загальна інформація

Для участі в роботі наукової конференції потрібно до 17.09.2018 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету 
natali_1957.nikita@ukr.net такі документи: 

а) заявку на участь у конференції за зразком (зразок Ви можете отримати за ел.поштою);

б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про оплату публікації; 

в) статтю, оформлену відповідно до вимог.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Шевченко_
Заявка», «Шевченко_Стаття» тощо.

Телефон для довідок: 0665907857; 0682512295 – Тітаренко Світлана Анатоліївна.

За матеріалами конференції планується підготовка та видання фахового збірника наукових праць із 
педагогічних наук «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», 
який індексується в науково-метричній базі Index Copernicus. З вимогами щодо оформлення статей можна 
ознайомитися на офіційному сайті збірника http://visn_ped.gnpu.edu.ua, довідки за телефоном: (05444) 2-33-06. 

Будемо раді бачити Вас у м. Глухові – історико-культурному центрі сходу Українського Полісся та колишній 
гетьманській столиці!

Адреса: вул. Києво-Московська, буд. 24, м. Глухів, Сумська область, 41400.

Факультет дошкільної освіти.

Телефон для довідок: 0665907857; 0682512295 – Тітаренко Світлана Анатоліївна.

E-mail: natali_1957.nikita@ukr.net 
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Програма ім. Георга Форстера для проведення досліджень 
у Німеччині

Фонд Олександра фон Гумбольдта реалізує програму 
ім. Георга Форстера, завдяки якій іноземні науковці можуть 
працювати над власними дослідженнями у установах 
Німеччини протягом 6 – 24 місяців.

Спеціальності: всі галузі.

Рівень: проведення досліджень.

Розмір гранту: стипендія в розмірі 2 650 EUR на місяць 
(для молодих дослідників), 3 150 EUR на місяць (для 
досвідчених  науковців), додаткова фінансова підтримка 
для членів родини

Вимоги:

Наявність ступеня кандидата наук

Публікації у зарубіжних журналах

Вибір релевантного, актуального проекту

Знання німецької мови, якщо це необхідно для успішної реалізації наукового проекту

Згода приймаючої німецької установи на менторство над аплікантом

Рекомендація

Підтвердження проживання в одній з країн, громадяни яких можуть брати участь у програмі

Дедлайн – за 10 місяців до запланованого початку візиту.

Джерело: https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html

Оплачуване стажування для студентів в аналітичних 
центрах

Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за 
фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні 
оголошують набір на стажування. Дедлайн - 22 листопада 2018 р.

Аналітичні центри грають важливу роль у формуванні публічної політики держави. Саме тому в 2014 році, 
коли в країні розпочались реформи, була започаткована Ініціатива з розвитку аналітичних центрів в Україні. 
Формуючи ринок аналітики та потужних аналітичних центрів, була розпочата програма стажувань для студентів.

Для того, щоб стати учасником програми стажування в аналітичному центрі необхідно:

• мати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та вище;

• на момент подання заявки бути студентом магістерської програми або аспірантури;

• мати зацікавленість в аналітичних дослідженнях та бажання надалі працювати в аналітичному центрі;

• бути не старше 35 років;

• мати рівень знання англійської мови upper-intermediate і вище.

Тривалість стажування:  16 січня 2019 року – 16 липня 2019 року.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету та надіслати її до 22 листопада 2018 року.

Перевагою при відборі учасників програми стажування буде наявність аналітичних публікацій у науково-
студентських виданнях, досвід волонтерства та членство в громадських організаціях.

Більше інформації на сайті Ініціативи з розвитку аналітичних центрів: www.ttdiinterns.org.ua

Якщо у вас залишилися запитання щодо програми стажувань, будь ласка, звертайтеся за електронною 
адресою golota@irf.ua.

Джерело: https://gurt.org.ua/vacancies/48363/


