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БУДЬ У КУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОВИН ТА МОЖЛИВОСТЕЙ!

Результати діяльності 
Української Асоціації 

Викладачів і Дослідників 
Євроінтеграції

УКРАЇНА та ЄС

З Новим Роком та Різдвом Христовим!
Шановні колеги, друзі!

Вітаємо Вас з прийдешніми святами та щиро 
бажаємо Вам родинного щастя, достатку і 
благополуччя,  міцного здоров’я, успіхів, творчого 
натхнення, здійснення усіх Вашіх задумів та 
починань!

Нехай чарівні Різдвяно-Новорічні свята 
принесуть Вам мир, спокій і злагоду,  впевненість у 
майбутньому.

Прийміть сердечні вітання з Новим Роком та 
Різдвом Христовим!

З повагою та найкращими побажаннями,

Українська Асоціація Викладачів і Дослідників 
Європейської Інтеграції

Еразмус+ в дії: українським 
проектам та мобільності у 

вищій освіті надано 
5.000.000 євро!

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

mailto:mail%40aprei.com.ua?subject=
http://aprei.com.ua
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Шановні колеги,

Насамперед дозвольте скористатись нагодою та привітати Вас від імені Української Асоціації Викладачів 
і Дослідників Європейської Інтеграції з прийдешніми святами, побажати подальших звершень і сердечно 
подякувати за постійну підтримку та взаємовигідну співпрацю!

З приємністю можемо спостерігати, як сформована в Україні потужна спільнота викладачів і дослідників 
Європейського Союзу та європейської інтеграції продовжує впевнено зростати і стає помітнішою не лише 
в академічному середовищі, але і загалом в українському суспільстві.

Чисельні проекти напряму ім. Жана Монне програми Еразмус+, 
що успішно реалізуються у різних частинах нашої держави, мають 
у цьому контексті винятково важливе значення для подальшої 
консолідації Європейських Студій в Україні та вже стали одним з 

невід’ємних компонентів 
тіснішої взаємодії 
України з Європейським 
Союзом. 

Цьогоріч у березні 
Асоціація спільно із 
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у 
співпраці із Національним Еразмус+ Офісом в Україні та програмою 
«Європейський Парламент до Кампусу» провела міжнародну 
конференцію «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: 
ключові тенденції, основні виклики та нові можливості», за 

результатами якої були опубліковані тези та вперше видано Щорічник Євроінтеграційних Студій. У 
конференції взяли участь 86 учасників – викладачі та дослідники 
із різних регіонів України, а також представники громадянського 
сектору. Серед доповідачів були запрошені політичні діячі та 

дослідники з Великої 
Британії, Італії, Макао, 
Німеччини та Польщі. 

Упродовж 2018 
року були організовані 
наші вже традиційні 
с е м і н а р и - м а й с т е р н і 
«Європейські Студії  
в країнах ЄС та за його межами. Сучасні тренди викладання 
Європейських Студій» за участю закордонних експертів, на яких 
цього разу було представлено кращі практики з Великої Британії, 

Литви та Польщі, а також проаналізовано український досвід.

Ми щиро радіємо нашій міжпроектній співпраці! Адже наші 
спільні заходи з учасниками проектів напряму ім. Жана Монне нас 
взаємно збагачують, слугують шансом пізнати краще один одного, 
створюють можливості для започаткування нових ініціатив. 
Зокрема Асоціація була залучена у реалізацію низки заходів у рамках 
поточних проектів ім. Жана Монне із Київським національним 
університетом харчових технологій, Київським національним 
університетом ім. Т. Шевченка, Запорізьким національним 

у н і в е р с и т е т о м , 
Глухівським національним 
п е д а г о г і ч н и м 
у н і в е р с и т е т о м 
ім. О. Довженка, 
Львівським національним університетом ім. І. Франка, 
Київським національним політехнічним університетом  ім. І. 
Сікорського, Східноєвропейським національним університетом 
ім. Л. Українки, Київським національним торгівельно-економічним 
університетом, Київським національним педагогічним 
університетом ім. М. Драгоманова та 
Сумським Державним Університетом.
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Асоціація з приємністю та водночас з наполегливістю продовжує 

поширювати новини про Вашу діяльність. Тому заохочуємо інформувати 
нас про Ваші заходи та ініціативи. Цьогоріч ми розміщували 
інформацію про Вас у соціальних мережах, листуваннях, Інформаційних 
Днях Програми Еразмус+ в Україні (08.11.2018), розповідали про Вас на 
міжнародних заходах у Туреччині (03.06.2018), Молдові (26.04.2018), 
Естонії (10.06.2018), Німеччині (27.06.2018) та у Великій Британії 
(23.10.2018).

Виданий  КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ НАПРЯМУ ім. ЖАНА МОННЕ ЗА 
ПРОГРАМОЮ ЄС ЕРАЗМУС + В УКРАЇНІ (2001-2017 рр.) продовжує 
користуватися значною популярністю і був розповсюджений серед 

організаторів та учасників численних заходів в Україні, а також за її межами, зокрема 
серед Асоціацій Європейських Студій в Грузії, Молдові та Польщі, НЕО Азербайджану, 
Вірменії та України, профільних міністерств України, представників громадських 
організацій, міжнародних відділів університетів України тощо. 

Ми щиро висловлюємо вдячність координаторам проектів, які продемонстрували 
бажання поділитися своєю інтелектуальною продукцією, що стала результатом 
реалізації проектів (підручниками, посібниками aprei.com.ua/resources) – Олені 
Мельник (Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка) та 
Марині Кеді (Національний університет «Чернігівський колегіум»). Закликаємо також 
і Вас долучитися до цієї чудової ініціативи! 

Цьогоріч Асоціація отримала підтримку 
на реалізацію ще одного проекту: 
«AКАДЕМІЯ ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО» 599865-EPP-1-2018-1-UA-
EPPJMO-PROJECT, що покликаний сприяти залученню молоді 
до викладання та дослідження у сфері Європейських Студій. 
Академія стартує у лютому 2019 року. До участі у цьому заході 
зголосились 124 претенденти із 17 країн світу. Стипендію 
отримали 36 аспірантів та молодих вчених із усіх шести країн 
Східного Партнерства. Будемо Вас інформувати про реалізацію 
цієї освітньої ініціативи. 

Також хочемо Вам 
повідомити, що у березні 

2019 р. Асоціація планує проведення своєї щорічної конференції. Про 
деталі її проведення ми Вас поінформуємо додатково. 

Підсумовуючи рік, що минає, хочемо з приємністю відзначити, 
що ми усі – учасники проектів напряму ім. Жана Монне програми 
Еразмус+ вже краще знаємо один одного, з готовністю ділимося 
власним досвідом та нашими здобутками, з радістю організовуємо 
спільні заходи, з великим ентузіазмом долучаємось до ініціатив 
наших колег, що сприяє подальшій розбудові Європейських Студій 
в Україні. 

Ми вдячні всім, хто долучився до Асоціації і став її активним членом! 

Ми завжди відкриті до співпраці!

Ще раз хочемо привітати Вас з прийдешніми святами! 

З найщирішими побажаннями,

Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Асоціації
APREI

http://aprei.com.ua/resources
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Україна отримала окреме вікно для фінансування конкурсів Програми 
«Еразмус+» у 2019-2020 рр. Додаткове фінансування виділено за напрямом Кey Аction (KA)1 «Міжнародна 
кредитна мобільність» у розмірі 2,5 млн євро, напрямом Кey Аction (KA)2  «Розвиток потенціалу вищої освіти» 
у розмірі 2 млн євро, а також півмільйона євро – за напрямом Жан Монне. Таке рішення було прийнято ЄС за 
результатами розгляду відповідного звернення України.

Вікно дозволяє мати окремий кошик грошей у межах програми, які йдуть лише для України. Тобто це дає 
можливості для фінансування національних проектів у вищій освіті, за які конкуренція буде лише серед ЗВО 
України, а не усієї Європи.

Потрібно відзначити, що з відкриттям окремого вікна Україна отримала можливість виставити низку 
пріоритетів до проектів, що фінансуватимуться в межах напряму Кey Аction (KA)2  «Розвиток потенціалу вищої 
освіти» на 2 млн євро. Основна ціль МОН – визначити ці пріоритети таким чином, щоб вони відповідали потребам 
тих реформ, які сьогодні тривають у нашій державі. З огляду на це Міністерство обрало такі 2 ключові пріоритети 
(з числа затверджених Європейською Комісією національних пріоритетів для України на 2018-2020 рр.):

Пріоритет 1. Освіта дорослих (Lifelong learning)

«Відповідно до Закону «Про освіту» ми маємо розробити альтернативні траєкторії освіти впродовж життя, 
як-то її неформальні та інформальні види. У зв’язку з цим постає питання організації, забезпечення та реалізації 
відповідного освітнього процесу, а також можливостей визнання його результатів. У межах цього пріоритету 
заохочуватимуться проекти, які матимуть додану цінність для законодавчих процесів у сфері освіти дорослих, а 
також сталий вплив на розбудову системи забезпечення неформальної та інформальної освіти на національному 
рівні», – пояснив заступник Міністра.

Пріоритет 2. Навчання та викладання (Teaching & Learning)

«З огляду на низку освітніх реформ – впровадження інклюзії, підвищення якості вищої освіти, поступову 
діджиталізацію освіти – нам потрібні фахівці, які зможуть ці зміни втілити. За цим пріоритетом заохочуватимуться 
саме проекти, які пропонуватимуть оптимальні рішення для розвитку вчительського та викладацького 
потенціалу», – відзначив Юрій Рашкевич.

Запрошуємо заклади вищої освіти до участі у новій Програмі Європейського Союзу Еразмус+ на 2019 рік. 
Докладну інформацію щодо оновленого Керівництва до Програми та інших документів конкурсу можна 
отримати на сайті Європейської комісії та на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Джерело: https://pedpresa.ua

Еразмус+ в дії: 5 мільйонів євро надано 
для українських проектів та мобільності 
у вищій освіті!

National Erasmus+ Office in 
Ukraine & HERE team

Дедлайни подачі заявок на програму ЄС Еразмус+ на 
2019 рік оголошено! Тож наразі стажування, навчання 
або волонтерство в Європі набагато ближче, ніж можна 
уявити!  Для бажаючих доступні десятки проектів з 
різними умовами й термінами: від 1 тижня до 24 місяців.

За цим посиланням Ви зможете дізнатись, куди і як 
правильно подати заявку!

http://erasmusplus.org.ua/novyny/1945-novi-konkursi-
erazmus-2019-r.html?utm_source=facebook&utm_
medium=smm&utm_campaign=Erasmus%2B&utm_
c o n t e n t = d e a d l i n e _ e r a s m u s _ 0 5 1 2 1 8 & u t m _
term=deadline_erasmus_051218 
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https://pedpresa.ua
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1945-novi-konkursi-erazmus-2019-r.html?utm_source=facebook&utm_medium=smm&utm_campaign=Erasmus%2B&utm_content=deadline_erasmus_051218&utm_term=deadline_erasmus_051218 
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1945-novi-konkursi-erazmus-2019-r.html?utm_source=facebook&utm_medium=smm&utm_campaign=Erasmus%2B&utm_content=deadline_erasmus_051218&utm_term=deadline_erasmus_051218 
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1945-novi-konkursi-erazmus-2019-r.html?utm_source=facebook&utm_medium=smm&utm_campaign=Erasmus%2B&utm_content=deadline_erasmus_051218&utm_term=deadline_erasmus_051218 
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1945-novi-konkursi-erazmus-2019-r.html?utm_source=facebook&utm_medium=smm&utm_campaign=Erasmus%2B&utm_content=deadline_erasmus_051218&utm_term=deadline_erasmus_051218 
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1945-novi-konkursi-erazmus-2019-r.html?utm_source=facebook&utm_medium=smm&utm_campaign=Erasmus%2B&utm_content=deadline_erasmus_051218&utm_term=deadline_erasmus_051218 
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Впродовж 2015-2018 навчальних років в 
Національному університеті «Чернігівський колегіум» 
проходила імплементація навчального модулю 
програми Erasmus+ напряму Жана Моне «Концепт 
Європи: від ідеї до реалізації» 565243-EPP-1-2015-I-
UA-EPPJMO-MODULE.

Щороку проводились історичні моделювання 
«Саміт Україна-ЄС: обговорення нагальних проблем» 
та «Модель ЄС».  

Вийшло друком п’ять навчальних посібників, 
чотирнадцять наукових розвідок та низка студентських 
наукових статей з євроінтеграційної тематики. 

Щорічні єврофестивалі та брейн-ринги з історії 
ЄС проводились за участю 32 шкіл міста та з 
представниками інших вузів. 

Було проведено міжнародну наукову конференцію «Концепт Європи у політичному дискурсі та 
соціокультурному наративі» (25-27 травня 2017 р.)

В роботі щорічної наукової конференції молодих учених та студентів було започатковано секцію 
«Модернізаційні процеси в Європі».

Загалом проект сприяв промоції європейських студій в регіоні, активізував створення позитивного іміджу 
ЄС та його країн, заохотив молодих дослідників до поглибленого вивчення історії євроінтеграційних процесів та 
надав можливість отримати перший викладацький досвід з європеєзавчих студій для молодих вчених. 

Більше інформації про хід реалізації – на сторінці проекту у FB (The Concept of Europe) https://www.facebook.
com/groups/concept.of.europe/?ref=group_header, доступ до публікацій – на сторінці Національного університету 
«Чернігівський колегіум»  http://chnpu.edu.ua/university/about/mizhnarodni-zv-yazki/mizhnarodnij-viddil

Результати імплементації проекту Жана Монне у 
Національному університеті «Чернігівський колегіум»

https://www.facebook.com/groups/concept.of.europe/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/concept.of.europe/?ref=group_header
http://chnpu.edu.ua/university/about/mizhnarodni-zv-yazki/mizhnarodnij-viddil
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Київський національний торговельно-економічний університет 
презентує монографію “Deep and comprehensive free trade agreement 
with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society”,  яка є 
результатом реалізації 

спільного проекту КНТЕУ з Освітним, аудіовізуальним та 
культурним виконавчим агентством, що діє від імені Європейської 
Комісії з рамках Програми Еразмус + Жан Моне.

Актуальність та своєчасність реалізації проекту засвідчує фактична 
кількість слухачів: 400 осіб замість запланованих 240 осіб. Вісім 
етапів проекту було реалізовано в п’яти крупних центрах країни (м. 

Київ, м. Вінниця, м. Харків, м. Одеса, м. Ужгород), що дозволило охопити максимальну кількість учасників. Після 
завершення реалізації проекту продовжується Поглиблення партнерських відносин між лекторами та слухачами 
проекту шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій та громадських обговорень 
щодо реалізації ПВЗВТ з ЄС. 

В монографії, яка представлена мовою ЄС, авторам вдалося комплексно підійти до розкриття сутності та 
механізмів функціонування Поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. 

За більш детальною інформацією звертайтесь до координатора проекту Ганни Дугінець E-mail:  anna.
douginets@gmail.com

Довідково: Київський національний торговельно-економічний університет з вересня 2015 року по серпень 
2018 року спільно з Освітним, аудіовізуальним та культурним виконавчим агентством, що діє від імені 
Європейської Комісії з рамках Програми Еразмус + Жан Моне здійснював реалізацію проекту “Поглиблена 
та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом: переваги та недоліки для 
українського суспільства” (562453–ЕРР–1–2015–1–UA– EPPJMO–MODULE). 

Більш детально за посиланням https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12143

ЗАВЕРШЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ З 
РАМКАХ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС + ЖАН МОННЕ

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12143
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У світі зближення з країнами ЄС у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра 
Довженка три роки поспіль  вивчався європейський екологічний досвід та упроваджувалися його елементи в 
освітній процес на всіх рівнях, включаючи дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи тощо. Вирішенню 
питання популяризації досвіду країн Євросоюзу у сфері екологічної безпеки, формуванню європейського рівня 
еколого-педагогічної культури студентів сприяв спецкурс «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція 
європейського досвіду»  562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, який впроваджувався в університеті з 2016 
по 2018 рр. в межах грантової програми Еразмус + (напрям Жан Моне Модуль). 

Процес формування екологічного-педагогічної культури майбутнього педагога ґрунтувався на 
міждисциплінарному інтегруванні навчальних дисциплін, серед яких важливе місце займав і означений курс. 
Викладання даного спецкурсу сприяло підвищенню інтересу до проблеми екологічної безпеки та шляхів 
її вирішення в Україні та країнах ЄС; забезпеченню студентів ґрунтовними системними знаннями про досвід 
Європейського Союзу з питань екологічної безпеки; розвитку здібностей проектувати екобезпечне культурно-
освітнє середовище в дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, спираючись на досвід європейських країн; 
заохоченню студентів до самостійного пошуку інформації з питань реалізації екологічної політики в країнах 
ЄС та розповсюдження її серед широкого загалу; вихованню спрямованості майбутнього педагога на постійне 
вдосконалення фахових компетентностей щодо використання досвіду країн ЄС в галузі екологічної безпеки; 
формуванню фахових умінь аналізу й оцінки європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки та 
його творчого впровадження у власну професійну діяльність; оволодінню низкою екологічних компетенцій, 
заснованих на європейському досвіді; формуванню активної громадянської позиції щодо питань екологічної 
безпеки заснованої на досвіді Європейського громадянського суспільства. 

Навчально-методичним супроводом спецкурсу був методичний посібник «Досвід європейських країн у 
вирішенні питань екологічної безпеки» та книга казок для дітей старшого і молодшого шкільного віку «Марійчині 
сни».

З метою поширення інформації про європейський досвід з екологічної безпеки  проектною командою була 
проведена серія лекцій та семінарів у Сумському державному університеті, Інституті післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Полтавському національному педагогічному університеті 
імені В. Г. Короленка.

 З метою вдосконалення умінь студентів  використовувати отримані знання в розрізі спецкурсу проводилася 
низка флешмобів, дебатів та інших форм інтерактивних занять.

Учасники проекту брали участь у роботі й організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських конференцій, 
регіональних  семінарів, круглих столів.

За значні здобутки під час реалізації проекту команда університету була нагороджена відзнакою «Професіонал 
року» у категорії «Грантова діяльність», яку вручив особисто мер м. Глухів Мішель Терещенко.

Впровадження проекту сприяло актуалізації питань зближення України з ЄС в освітянському середовищі та 
формуванню свідомості приналежності до європейської спільноти.

Використання досвіду європейських країн у вирішенні 
питань екологічної безпеки в освітньому процесі ГНПУ 
ім. О. Довженка
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Best European Christmas 
Markets 2019

Головна ялинка України посіла 
перше місце в рейтингу найкращих 
різдвяних ялинок Європи. Про це 
повідомляє сайт European Best 
Destinations.

h t t p s : / / w w w .
europeanbestdestinations.com/best-of-
europe/best-christmas-trees-in-europe/

“Столиця України – ідеальне 
місце для подорожніх, які шукають 
автентичність, сніг, традиції. У Києві 
не один, а кілька різдвяних ярмарків. 
Ви можете помилуватися однією 
з найкрасивіших ялинок Європи 
на Софійській площі“, – сказано в 
повідомленні.

У виданні відзначили, що різдвяна 
ялинка на Софійській площі справжня, 
а не штучна. Крім того, на її оздоблення 
витратили десятки кілометрів гірлянд. 
Європейських туристів запрошують 
відвідати святковий ярмарок, 
відкритий для відвідувачів з 19 грудня 
по 13 січня.

До рейтингу увійшли 16 міст. 
Його складають на основі відгуків 
мандрівників з усього світу, які 
проголосували за найкрасивіші 
різдвяні ялинки.

Друге та третє місця посіли 
різдвяні ялинки у Вільнюсі та Римі. На 
четвертому місці – Прага, на п’ятому – 
Страсбург.

The most charming Christmas markets in France, Germany, the 
United Kingdom, Austria, the Czech Republic, Croatia, Hungary, Romania 
and many more, have just been setting up their most beautiful wooden 
chalets and Christmas decorations. Craftsmen are selling exquisite 
handmade Christmas items, others are cooking gingerbread, serving 
warm mulled wine or knitting woollen sweaters, hats and scarves to keep 
you warm as you stroll around the Christmas markets.

1. Tallin, Estonia
• Coziness
• Historical location
• Wonderfully preserved 

medieval old buildings 
and long traditions

2. Budapest, Hungary
• Open-air festive-

season market
• Delicious 

Hungarian and 
international food

• «Kurtosh kalach»
3. Strasbourg, France
• 300 wooden chalets
• Best Christmas Market 

in France
• UNESCO world 

heritage site place

4. Vienna, Austria
• City Hall Square 

«Vienna Magic of 
Advent»

• Christmas workshops 
for kids

5. Erfurt, Germany
• Handmade crafts 
• Delicious treats
• Thuringian specialties 
• Exquisite Christmas 

decorations

https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-christmas-trees-in-europe/
https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-christmas-trees-in-europe/
https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-christmas-trees-in-europe/

