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ІІ Зимова школа Української асоціації 
дослідників освіти

«Європейські індикатори якості 
освітніх досліджень»

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
БУДЬ У КУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОВИН ТА МОЖЛИВОСТЕЙ!

Модуль Жана Монне «Можливості та 
виклики торгівлі з ЄС для України» у 

СумДУ

У Києві упродовж 11-15 лютого 2019 р. тривала 
перша «Академія ЄС – Східне Партнерство» у 
рамках проекту «EU-EaP Academy: Supporting 
Next Generation of Scholars in European Studies» 
за підтримки Програми ЄС Еразмус+ напряму 
ім. Жана Монне у рамках проекту 599865-EPP-
1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT. Цей захід є 
спільною ініціативою трьох академічних 
об’єднань європеїстів з країн Східного 
Партнерства: Української Асоціації викладачів 
та дослідників європейської інтеграції, Асоціації 
співтовариства дослідників Європейського 
Союзу (Молдова) та  Асоціації досліджень 
Європейського Союзу (Грузія)
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Запрошення до публікації від наших 
партнерів ECSA-Moldova

Розвиток європейської проектної 
культури у ЗНУ разом з міжнародним 

проектом EUROPROC
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Чи буксує асоціація: що означають «урядові 52%» виконання 
Угоди з ЄС?

18 лютого Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
публічно презентував звіт про виконання 
Угоди про асоціацію в 2018 році. Також 
вперше була представлена кумулятивна 
урядова оцінка прогресу за період з 2014 
по 2018 роки.

Цифри нам усім відомі: за 2018 рік 
було виконано 52% запланованих робіт, 
кумулятивний відсоток за останні чотири 
роки виконання Угоди – 42%.

ГО «Український центр європейської політики» також кожного року публікує свій 
моніторинговий звіт щодо прогресу у виконанні Україною зобов’язань в рамках Угоди про 
асоціацію в частині наближення законодавства в торговельній та секторальній частинах 
Угоди (глави IV, V та VI).

Наші оцінки відрізняються від урядових.

За зобов’язаннями, які мали були виконанні впродовж 2018 року, прогрес становив 
21%, тоді як за чотири роки виконано 24% Угоди.

Втім, це не дивно, оскільки наша методологія є досить жорсткою і передбачає врахування 
лише реально досягнутого результату, а саме: прийняття повного пакету змін до національного 
законодавства, що дозволить без перешкод імплементувати на практиці в Україні ту чи іншу 
норму законодавства ЄС.

Відповідно, ми не рахуємо безліч кроків, які робляться на проміжних етапах, хоча вони, 
безперечно, також є важливими для виконання того чи іншого зобов’язання в рамках Угоди 
про асоціацію.

Вже другий рік поспіль між експертами у сфері європейської інтеграції точиться дискусія: 
чи доцільно взагалі вимірювати виконання міжнародної угоди в цифрах?

Особисто я вважаю, що цифри є простим і зрозумілим інструментом комунікації результатів 
для пересічних громадян, адже по-іншому складно донести широкому загалу інформацію 
стосовно того, що відбувається з такими складними секторами, як громадське здоров’я, 
транспорт, митниця, технічне регулювання тощо, які об’єднані рамкою однієї угоди.

І це дуже добре, що Урядовий офіс розробив власну систему оцінювання, яка, принаймні, 
вирішує завдання постановки цілей і оцінювання досягнутих результатів всередині уряду.

Наразі не маю змоги зробити детальне порівняння цифр, адже без методології Урядового 
офісу ця робота не має змісту. У звіті Урядового офісу вона досі відсутня, що досить дивно з 
огляду на те, що кількісні оцінки прогресу застосовуються ним вже другий рік поспіль.

Оцінюючи ситуацію з виконанням Угоди про асоціацію на основі нашої методології, яка 
побудована на зобов’язаннях і кінцевих строках їх виконання, зазначених у додатках до 
Угоди про асоціацію, у 2018 році лідерами у сфері наближення законодавства в рамках Угоди 
про асоціацію стали лише дві сфери: технічне регулювання (80%) та навколишнє середовище 
(17%).

Всі інші сфери, такі як транспорт, соціальна політика, заснування підприємницької 
діяльності та діяльність компаній, отримали нуль відсотків у нашому звіті.

Натомість в урядовому звіті за 2018 рік лідерами є: підприємництво (80%), сільське 
господарство (86%), технічні бар’єри в торгівлі (70%), соціальна політика та трудові відносини 
(70%), фінансовий сектор (67%).

Така серйозна різниця у цифрах, вочевидь, пов’язана із застосуванням різних підходів до 
оцінки прогресу, що можна показати на прикладі сфери соціальної політики (див. нижче). 
Звіт ГО «УЦЄП» показує прогрес у 0%, звіт Урядового офісу – 70%.
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Згідно з термінами, які визначені в Угоді про асоціацію, у 2018 році Україна мала наблизити 
своє законодавство до п’яти директив у соціальній сфері:

- Директиви № 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від 
расового чи етнічного походження; 

- Директиви № 2000/78/ЄС, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері 
зайнятості та професійної діяльності; 

- Директиви № 98/59/ЄС про наближення законодавства держав-членів щодо колективного 
звільнення; 

- Директиви № 1999/70/ЄС про рамкову угоду про роботу на визначений термін, укладену 
ЄКПС (Європейська конфедерація профспілок), СКРПЄ (Спілка конфедерацій підприємців і 
роботодавців Європи) та ЄЦРП (європейський центр роботодавців та підприємств);

- Директиви № 91/533/ЄС про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, 
що застосовуються до контракту чи трудової угоди.

Наші висновки: за рік роботи українське законодавство не наблизилося до положень 
жодної із цих п’яти директив!

А ось як цей прогрес оцінено у звіті Урядового офісу:

Що це означає? З точки зору оцінки 
прогресу у наближенні законодавства наші 
оцінки майже збігаються. Проте абсолютно 
не зрозуміло, за яким принципом директиви 
відбираються для аналізу в 2018 році.

Якщо береться декілька директив із 2017 
року, то чому не беруться інші? А за період 
2014-2017 років їх має бути 12, а не три, як 
подається у звіті.

Чому у 2018 році аналізуються директиви, 
де строк виконання настає аж у 2019 чи 
2020 роках? Чому тоді не береться до аналізу 
повний пакет зобов’язань за ці періоди?

Без відповідей на ці питання неможливо 
зробити навіть якісне порівняння. Глобальна 
проблема у сфері соціальної політики, яка 
впадає в око профільному експерту, полягає 
в тому, що більшість директив стосуються 
трудового законодавства, але у нас досі не 

ухвалений Трудовий кодекс. Про які 70% можна говорити?

Я не бачу сенсу робити аналіз інших сфер, адже припускаю, що ситуація буде дуже схожа 
– директиви аналізуються за вибірковим принципом. За якими саме критеріями їх обирають 
– невідомо.

Відсутність методології підриває довіру до будь-яких презентованих кількісних 
оцінок.

Наостанок хочу звернути увагу на те, що заходи в урядовому Плані імплементації Угоди 
про асоціацію у багатьох випадках закінчуються на пунктах «забезпечити супровід у ВРУ».

Якщо оцінка виконання Угоди про асоціацію відбувається на основі цього плану, то звіт 
відображає інформацію не про виконання Угоди про асоціацію в цілому, а про виконання 
завдань, які стоять перед урядом. А це різні речі.

Виконання Угоди про асоціацію – це забезпечення можливості того, аби адаптована норма 
працювала на практиці, а те, що відбувається в урядових коридорах – це виключно урядова 
справа, яка потребує внутрішнього моніторингу та контролю.

Але цього недостатньо, якщо ми говоримо про виконання Угоди про асоціацію в цілому, 
яке передбачає залучення багатьох інших виконавців та проходження інших етапів.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/02/22/7093154/
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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ І ДОСЛІДНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

УКРАЇНА - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: 

ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ

(ДО 25-РІЧЧЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС)

  ПІД ЕГІДОЮ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ НАПРЯМУ ІМ. ЖАНА МОННЕ 

У РАМКАХ ПРОЕКТУ

“ENHANCED VISIBILITY ON EUROPEAN INTEGRATION TEACHING AND RESEARCH”

СПІЛЬНО З УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

У СПІВПРАЦІ З ІНІЦІАТИВОЮ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ - ДО КАМПУСУ» 

ЗА ПІДТРИМКИ ПРОГРАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЛЬВІВ НАУКОВИЙ» ТА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
запрошуємо Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції:

«УКРАЇНА - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ»

(до 25-річчя підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною і ЄС)

Її метою є передусім комплексно (пере)осмислити різні аспекти двосторонніх відносин між 
Українською державою та Європейським Союзом упродовж останньої чверті століття.

Мультидисциплінарний характер конференції забезпечить унікальний академічний  
майданчик  для  обговорення  ключових  здобутків  і  головних викликів взаємодії України з 
ЄС, а також для рефлексії над сучасними трендами об’єднувальних процесів на європейському 
континенті.

У  конференції візьмуть  участь  представники  інституцій  ЄС,  органів державної влади 
України, громадянського суспільства, а також іноземні фахівці, які брали участь у Програмі 
імені Жана Монне.

Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. 
Університетська 1, м. Львів)

Більш детальна інформація на сайті: aprei.com.ua

ЛЬВІВ, 19-20 БЕРЕЗНЯ 2019 р.
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«Академія ЄС-Східне Партнерство», 11-15 лютого 2019 р. 
Підсумки

У Києві упродовж 11-15 лютого 2019 р. тривала 
перша «Академія ЄС – Східне партнерство» у 
рамках проекту «EU-EaP Academy: Supporting 
Next Generation of Scholars in European Studies» 
за підтримки Програми ЄС Еразмус+ напряму 
ім. Жана Монне у рамках проекту 599865-EPP-
1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT. Цей захід є 
спільною ініціативою трьох академічних об’єднань 
європеїстів з країн Східного Партнерства: 
Української Асоціації викладачів та дослідників 
європейської інтеграції, Асоціації співтовариства 
дослідники Європейського Союзу (Молдова) 
та  Асоціації досліджень Європейського Союзу 
Грузія).

Для участі в «Академія ЄС – Східне партнерство» 
було відібрано 36 учасників з 124 поданих кандидатур 
з країн Східного партнерства та країн ЄС. З 
метою належної підготовки, структура і змістовне 
наповнення програми цього заходу врахували потреби, 
зацікавлення та побажання учасників висловлені 
ними ще на підготовчому етапі проекту. Таким чином, 
широка тематика лекцій, воркшопів, мастер-класів, 
презентацій дискусій запропонована учасникам 
«Академії ЄС – Східне партнерство» дозволила їм 
отримати нову інформацію, покращити розуміння та 
поділитись власними роздумами про відносини кожної 
з шести країн Східного партнерства з Європейським 
Союзом. 

З метою забезпечити цілісне розуміння та водночас надати можливість співставити 
сучасний стан і перспективи двосторонніх та багатосторонніх відносин ЄС з країнами 
Східного партнерства були запрошені спікери як з Європейського Союзу, так і з усіх шести 
країн Східного партнерства.

Голова Представництва ЄС в Україні пан Хюґ 
Мінгареллі поділився своїм баченням відносин 
ЄС з його східноєвропейськими сусідами. 
Учасники та гості високо оцінили виняткову 
можливість поспілкуватися безпосередньо з 
Послом ЄС в Україні.

Світлана Шитікова, директор «Національного 
Еразмус+ Офісу» в Україні окреслила можливості 
для аудиторії щодо їхніх наукових досліджень 
та академічної діяльності в рамках проектів 
програми Еразмус+.

Проф. Майкл Емерсон, старший науковий 
співробітник Центру досліджень європейської 
політики (CEPS) з Брюсселю, поділився власними 
роздумами щодо майбутнього  Європи, та 
альтернативами подальшому розширенню ЄС. Проф. 
Том Кас’єр з Кентського університету (кампус у 
Брюсселі) та проф. Андрій Тюшка з Коледжу Європи 
(кампус у Натоліні) проаналізували інноваційні 
концептуальні / теоретичні інструменти, що 
необхідні для належного дослідження ЄС та відносин 
ЄС з країнами Східного партнерства.
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Окрему увагу було присвячено обміну акумульованим 
досвідом впровадження Угод про Асоціацію в Грузії, 
Молдові та Україні. Запрошені доповідачі зосередилися на 
різних аспектах реалізації Угод у кожній країні зокрема. 
Досвід України був цікаво проілюстрований у презентації 
Вероніки Мовчан, академічного директора Київського 
інституту економічних досліджень та політичних 
консультацій. Вона подала детальний аналіз стосовно 
глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з 
ЄС.

Геннадій Максак, національний координатор Української національної платформи 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, підкреслив ключову важливість 
та унікальну роль громадянського суспільства у зближенні України з ЄС та представив 
порівняльний аналіз із діяльності подібних платформ в інших країнами Східного партнерства. 

Презентація проекту «Асоціація 4U», зроблена 
Марком ван де Мюйзенбергом, керівником 
проекту, привернула особливу увагу серед 
учасників з країн Східного Партнерства, оскільки 
проект реалізується лише в Україні.

Спікери з Молдови та Грузії представили як 
досягнення, так і виклики у процесі імплементації 
Угод про асоціацію в обох країнах. У свою чергу 
лектори з Вірменії, Азербайджану та Білорусі 
обговорювали різні формати взаємодій своїх країн 
і підкреслили, що їхні країни обрали власний шлях 
співпраці з Європейським Союзом.

Упродовж п’яти днів для учасників було організовано низку воркшопів та інтерактивних 
дискусій в рамках тематичних сесій з метою надати їм можливість представити свої 
дослідницькі проекти, вдосконалити свої дослідницькі компетентності, поділитися своїми 
науковими зацікавленнями та обговорити можливості спільних дослідницьких ініціатив у 
майбутньому.

Очевидно, що нетворкінг був одним з ключових елементів 
«Академія ЄС – Східне партнерство» і був спрямований на 
формування основи для співпраці між молодими вченими 
з країн Східного партнерства у сфері Європейських 
Студій. Тому дві окремі сесії були присвячені Програмі 
Еразмус+ Жан Монне з метою ознайомити молодих вчених 
з її можливостями та обмінятися кращими практиками 
проектів в України. Учасники з Вірменії, Азербайджану, 
Білорусі та Грузії особливо зацікавилися українським 
досвідом у цій сфері.

«Академія ЄС – Східне партнерство» стала невеликим, проте важливим кроком на шляху 
побудови дійсно ефективної мережі співпраці молодих вчених в країнах Східного партнерства 
у сфері Європейських студій. Найближчим часом у кожній країні заплановано ряд заходів, 
включаючи тематичні семінари в Грузії, Молдові та Україні. 

Заключна конференція «Роздуми про майбутні відносини ЄС – Східне партнерство: голос 
молодих науковців» заплановано провести у червні 2019 року в Києві.

Більше фото на нашому сайті: http://aprei.com.ua/2019/02/19/eu-eap-academy-photos-
press-release/
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Розвиток європейської проектної культури у 
Запорізькому Національному Університеті разом з 

міжнародним проектом EUROPROC
Другий рік поспіль у ЗНУ реалізується модуль Жана Монне EUROPROC «Європейська 

проектна культура». Нещодавно у рамках проекту відбувся незвичайний захід: організаційно-
діяльнісна гра для аспірантів ЗНУ, яка розпочалася з веселої SMART-зарядки з використанням 
LEGO-технологій, що дозволило активізувати мисленнєву діяльність та мобілізувати сили 
учасників на вирішення креативних завдань, одним з яких було створення моделі доктора 
філософії з підручних матеріалів: мушлів, пластиліну, шишок, горіхів, цукерок. Надалі 
представники команд-учасниць зосередилися виключно на розробці трьох проектів, які мали 
стати частинами єдиного цілого: «Професійна підготовка доктора філософії»; «Компетентнісна 
модель доктора філософії»; «Професійна реалізація доктора філософії». Кінцевим результатом 
роботи став комплексний колективний проект «Ефективна система професійної підготовки 
доктора філософії на етапі інтеграції до європейського освітньо-наукового простору», який і 
був у результаті презентований представникам ректорату ЗНУ самими авторами – майбутніми 
докторами філософії.

Захід  організували й провели: учасники проекту EUROPROC Олександр Гура, Вікторія 
Меняйло, Наталія Воронова, до яких долучилися Тетяна Гура, Тетяна Афанасьєва, Іван 
Копитін.

А вже у лютому на аспірантів чекав новий захід, а саме конкурс-захист проектів, розроблених 
ними за результатами прослуханого в рамках модуля Жана Монне курсу «Основи європейської 
проектної діяльності». 14 проектів  було представлено на розгляд компетентного журі, до 
складу якого увійшли викладачі модулю. Одні проекти були спрямовані на реалізацію у колі 
університетської спільноти, інші – орієнтовані на втілення на рівні міста, сільської громади, 
регіону та всієї України, що плануються до подання на зовнішні конкурси для отримання 
грантів на свою реалізацію в рамках національних або міжнародних грантів і програм.

За результатами конкурсу проектів аспірантів були визначені переможці: І місце здобув 
благодійний проект для дітей-сиріт «Дитячі посмішки», ІІ місце – інтелектуально-дозвільний 
інноваційний Клуб «Тріагональні шахмати». 

ІІІ місце  місце розділили між собою проекти: «Успішна молодь», «Академія професій», 
«Teacher  rules».

 Переможці конкурсу отримали  почесні грамоти та цінні подарунки, а всі учасники 
заходу – Сертифікати, що підтверджують проходження курсу «Основи європейської проектної 
діяльності» (модуль Жана Монне за програмою Еразмус+). Підбиваючи підсумки конкурсу 
проектів аспірантів,  організатори заходу, учасники проекту EUROPROC, Олександр Гура, 
Юрій Каганов, Вікторія Меняйло, Володимир Сарабєєв подякували аспірантам за відповідальне 
ставлення до виконання поставлених перед ними завдань, а також за цікаві ідеї і проекти 
Адже деякі з них уже найближчим часом будуть реалізовані у Запорізькому національному 
університеті.

З детальною інформацією про ці та інші заходи можна ознайомитись на сайті 
проекту: https://europroc.znu.edu.ua та групі у фейсбук: https://www.facebook.com/
groups/213037885939700/.

Академічний координатор проекту EUROPROC, доцент ЗНУ Вікторія Меняйло

ЛЮТИЙ 2019

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ЛЮТИЙ 2019ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ЛЮТИЙ 20197

https://europroc.znu.edu.ua
https://www.facebook.com/groups/213037885939700/
https://www.facebook.com/groups/213037885939700/


Європейський грант  Жана Монне в СумДУ
У Сумському державному університеті з вересня 2016 року під 

керівництвом д.е.н., доц. О. В. Кубатка та к.е.н., доц. Пімоненко 
Т.В. виконується модуль Жана Монне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України» 
(EUTOU) 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE (Суми, СумДУ). Відповідальні виконавці 
від кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Пімоненко Т.В., Мельник 
Л.Г., Ковальов Б.Л., Чорток Ю.М., Чигрин О.Ю.

 В рамках проекту було:

• підготовлено два навчальних посібники: О. В. Кубатко, Т. В. Пімоненко «Основи 
європейської економіки та торгової політики»; О. В. Кубатко, Т. В. Пімоненко «Торговельна 
політика ЄС та Україна»;

• підготовлено розділ по Європейській торговій політиці до підручника «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»;

• розроблено три дистанційні курси: «Основи європейської економіки та торгова політика 
ЄС», «Торгівля ЄС та Україна», «Торговельна політика ЄС: досвід Вишеградських країн»;

• розроблено комплекс презентаційних матеріалів для забезпечення відповідних 
навчальних циклів;

• виконано комплекс наукових та практичних робіт для обґрунтування змісту модуля 
по торговій політиці ЄС. Виконання робіт по проекту зумовило проведення наукових 
досліджень пов’язаних із визначенням сильних та слабких сторін національної економіки 
України при поглибленні торгових зв’язків із ЄС. 

Результати наукових робіт були опубліковані в 3 колективних монографіях, 6 статтях  
періодичних виданнях, зроблені презентації на 10 наукових конференціях.

У результаті наукових досліджень та аналізу торгової співпраці між Україною та ЄС виявлено 
ключові сфери, що сприяють довгостроковому економічному зростанню. Проаналізовано 
положення та факти щодо захисту економічних інтересів кожною стороною в рамках 
підписаної угоди про «Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі» між Україною та ЄС 
(ПВЗВТ).  Визначено основні можливості та виклики торгівлі України із ЄС. Ведеться наукова 
робота студентів щодо дослідження проблематики та перспектив торгівлі із ЄС.

Проект Жана Монне реалізовувався через цикли лекцій та семінарів: 1) для студентів, що 
навчаються за напрямами «Економіка», «Підприємництво», «Журналістика», «Менеджмент», 
«Реклама», «Комп’ютерні науки» у Сумському державному університеті (2016-2019 рр.); 2) для 
студентів спеціальностей «Економічна кібернетика», «Облік і аудит», «Фінанси» Національного 
університету «Острозька академія» (2017 р.); 3) для студентів спеціальностей «Економіка», 
«Підприємництво», «Менеджмент» Полтавського Національного технічного університету (2016-
2018 рр.); 4) для професорсько-викладацького складу в Сумському державному університеті 
(2016-2019рр.); 5) для студентів машинобудівного коледжу Сумського державного університету 
(2017-2019 р.); 6) для студентів спеціальностей «Менеджмент», «Економіка», «Маркетинг» 
Сумського національного аграрного університету (2017-2019 рр.); 7) для студентів Харківського 
національного економічного університету ім. С. Кузнеця ( 2017-2018 рр.).

Прийнято участь у семінарах та круглих столах: 1) дебати ГО «Аналітичний центр Аграрного 
союзу України» щодо готовності, завдань та шляхів реалізації Угоди про асоціацію (2018 р); 
2) міжнародний Семінар «Європейські Студії за межами ЄС. Викладання та дослідження», 
Українська Асоціація викладачів і дослідників Європейської інтеграції (2018 р.); 3) семінари 
для викладачів шкіл та закладів освіти 1-2 рівнів акредитації Сумської області в рамках 
бізнес-школи “Youth&Business” (2016-2019 р.); 4) семінари для викладачів, науковців та 
представників неурядових організацій в Сумському національному аграрному університеті 
(2017); 5)  семінар консультаційної сесії Національного офісу Еразмус + (2016).

Т. В. Пімоненко прочитала серію лекцій та провела семінари для забезпечення міжнародного 
поширення результатів проекту, зокрема: 1) для викладачів і співробітників Каунаського 
технологічного університету (Каунас, Литва, 2016 р.); 2) для студентів університету Матея 
Белау (Банська Бистриця, Словакія, 2017 р.); 3) для  учасників програми ITEC в Інституті 
Енергії та Ресурсів (Нью-Делі, Індія, 2018 р.); 4) для студентів Ризького технологічного 
університету (Рига, Латвія, 2018); 5) для студентів Салемського державного університету (м. 
Салем, США, 2019).

Детальніше: http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/international/jm/eu
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ІІ Зимова школа Української асоціації дослідників освіти
«Європейські індикатори якості освітніх досліджень»

28 січня – 02 лютого 2018 року в м. Умань пройшла ІІ Зимова школа Української асоціації 
дослідників освіти (УАДО) «Європейські індикатори якості освітніх досліджень». Захід 
відбувся в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Монне 
«Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян 
в Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA). Організатори Школи: Українська 
асоціація дослідників освіти спільно з Уманським державним педагогічним університетом 
імені Павла Тичини за фінансової підтримки Програми Еразмус+ Європейського Союзу 

Урочисте відкриття ІІ Зимової школи відбулося у конференц-залі Уманського державного 
університету імені Павла Тичини. На урочистому відкритті школи привітали учасників 
перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
проф. Андрій Гедзик, президент УАДО проф. Світлана Щудло (координатор проекту), 
головний науковий співробітник НАПН України Сергій Курбатов, який зачитав вітання від 
президента Національної академії педагогічних наук України академіка Василя Кременя, 
в он-лайн режимі привітав учасників менеджер проектів Національного Еразмус+ офісу в 
Україні Петро Крайнік. 

На основі конкурсного відбору учасниками заходу стали 27 молодих науковців, які 
представили  22 заклади вищої освіти та наукові установи усіх регіонів України, а саме: 
Києва, Умані, Львова, Дрогобича, Кам’янець-Подільського, Чернігова, Луцька, Одеси,  Сум, 
Дніпра, Тернополя, Черкас, Харкова, Херсона, Ніжина, Кропивницького. До участі у Школі 
були запрошені переможці конкурсу науково-аналітичних робіт «Український вчитель: 
аналіз даних проекту  за методологією TALIS» , що проводився УАДО спільно з Соціологічною 
асоціацією України. Це – Катерина Іваніщенко, Віталій Свиридюк (Умань) та Олег Макарчук 
(Кропивницький). Під час Школи переможці представили свої наукові роботи, були нагороджені 
дипломами та пам’ятними подарунками від УАДО. 

З презентаціями перед учасниками Школи виступили експерти у галузі освіти, учасники 
міжнародних освітніх програм проф. Світлана Щудло (Дрогобич), проф. Оксана Заболотна 
(Умань), проф. Сергій Курбатов (Київ), проф. Олександр Длугопольський (Тернопіль), проф. 
Олена Ковальчук (Луцьк), Юрій Ковальчук (Ніжин), Тетяна Гора (Херсон), доц. Наталя Горук 
(Львів), доц. Володимир Сацик (Київ), доц. Тетяна Лісова (Ніжин), доц. Людмила Загоруйко 
(Умань).. Загалом для учасників Школи тренерами проведено 10 майстер-класів, загальним 
обсягом 40 годин, та індивідуальні консультації. 

Спікери зосередили увагу на таких актуальних питаннях: загальний огляд Європейських 
індикаторів якості освітніх досліджень; Українська асоціація дослідників освіти: історія, місія, 
етичні стандарти; сучасні стандарти академічного письма для молодих дослідників: передові 
практики європейських університетів та видавництв; міжнародні наукометричні бази 
даних як платформи для представлення наукових здобутків; якісні педагогічні дослідження: 
наративний підхід; оцінювання вчителів: концептуальна основа та міжнародні практики; 
емпіричні методи освітніх досліджень: уроки з проведення TALIS в Україні; академічна 
доброчесність: найкращі практики університетів ЄС для українських закладів вищої освіти; 
університетські рейтинги як механізм інтеграції української вищої освіти до Європейського 
простору вищої освіти; огляд і структура баз даних міжнародних досліджень (TIMSS, PIRLS, 
ICCS, TEDS-M, ICILS, SITES, PISA, TALIS, PIAAC); успішне написання грантових пропозицій 
(Європейський вимір).

Під час заходів Школи учасники сформували ідеї та інтегрувалися в наукові групи для 
подальшої праці над підготовкою грантових заявок, написання наукових статей, формування 
науково-дослідних комітетів Української асоціації дослідників освіти.

Учасники Школи підтвердили готовність провести до 31 березня 2019 р. у своїх  освітніх 
закладах  тренінг (семінар) за результатами Школи з метою поширення одержаних знань та 
навичок.

Надзвичайно цікавою стала культурна програма, яка була організована господарем заходу 
– Уманським державним університетом імені Павла Тичини. Учасники познайомилися з 
університетом, відвідали Національний дендрологічний парк «Софіївка» та могилу Цадика Рабі 
Нахмана (Брацлавського), яка приваблює в Умань десятки тисяч прихильників хасидизму. 

Проведення наступної Школи планується узимку 2020 року у Луцьку. 
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Інформація про Школу: www.uera.org.ua

https://udpu.edu.ua/news/ii-zymova-shkola-ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-doslidnykiv-osvity-
zibrala-v-udpu-lideriv-osvitnoho-prostoru 

https://www.facebook.com/UkrainianERA/posts/2090538771038654?__xts__[0]=68.ARBZjA
Y4eqVekRpdxGJ9IyFHzht39QYDCR_lFV0WTNACcmZ9JQzuh1cpS7eZRRkAwlDzkLIk_YQmTC6ID
ceEQzRlR1lzds4Ose2hllI5mC4gyBmrW-wxkD57BFGDHc0SBgryl3EnEzY_2uKGKnnTkKvkaSklm
1sO9b7izLKzSPAkMdbJ4C63R3ar2xgCey2kC7pM_jx7KTWYsrXv7_5ekLRiaJGObMPniFuRDCJOA
3IbcVVyrTQpokwjoE8yP5al_gMEbjvBOENEBbaaxoQSLJiDFArS6k-dkzIgtPgpBvopTa7I68iSR0UR
RApjTsqyo1dqoj52CQ5VsvxK1LiI4jutKw&__tn__=-R

Фоторепортаж Школи: https://drive.google.com/open?id=1D6GRSVd03WvBu_
ceSa8pbR2yIgjgfg2z 

Відеорепортаж з відкриття Школи: https://www.youtube.com/watch?v=1gAXF2e0Ayw&f
eature=share 

Презентації тренінгів:  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15ajSc9MVdzJu72Uka
ES_56W_IuVlrlqx 

Інформація учасників про участь у Школі:

http://humf.sumdu.edu.ua/uk/novini/2215-vich-kafedriredstavnidu-v-zishkol-uado-
vropejsk-ndiist-osvtnh-dosldzhen-.html 

https://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4836:2019-01-
31-12-02-00&catid=38:news 

https://fspo.udpu.edu.ua/2019/01/31/%D1%96%D1%96-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0
%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1
%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%
81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96/

http://iot.cdu.edu.ua/news/item/1012-aspirantka-kafedry-matematyky-ta-mnm-vzyala-
uchast-v-zymoviy-shkoli-uado.html 

https://econom.udpu.edu.ua/2019/01/uchast-vykladacha-navchalno-naukovoho-instytutu-
ekonomiky-ta-biznes-osvity-u-shkoli-evropejski-indykatory-yakosti-osvitnih-doslidzhen

https://mpf.udpu.edu.ua/ii-zymova-shkola-ukrajinskoji-asotsiatsiji-doslidnykiv-osvity-
evropejski-indykatory-yakosti-osvitnih-doslidzhen/

http://dspu.edu.ua/news/ii-zymova-shkola-dlya-molodyx-doslidnykiv-osvity-yevropejski-
indykatory-yakosti-osvitnix-doslidzhen/

http://uf.tneu.edu.ua/Uchast-naukovciv-YUF-TNEU-u-II-Zimoviy-sh/

http://febiv.tneu.edu.ua/Uchast-naukovciv-YUF-TNEU-u-II-Zimoviy-sh/ 

Інформація про проект 

Проект: «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в 
Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA). Термін реалізації: 01-09-2017 – 31-08-
2020. 

Отримувач гранту: ГО «Українська асоціація дослідників освіти».

Цілі проекту:

Вести діалог між представниками академічної сфери і політиками в галузі освіти з метою 
забезпечення відповідності освітній політиці ЄС; забезпечувати впровадження інновацій у 
наукові дослідження через міждисциплінарні дослідження, а такою мережеву співпрацю з 
іншими інституціями; забезпечувати якість досліджень з європейським виміром; надавати 
молодим професіоналам знання про європейські індикатори якості досліджень, що 
відповідають їхньому особистісному і професійному рівню; заохочувати молодих викладачів 
та дослідників до викладання дисциплін з європейської тематики.

Координатор: Проф. Світлана Щудло, тел. +38096 787 78 66, e-mail: ukrainian.era@gmail.
com, svitlana.shchudlo@gmail.com

Сайт: www.uera.org.ua
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Відгуки про зимову школу:
Катерина Іваніщенко, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Нещодавно мені пощастило взяти участь у ІІ Зимовій школі УАДО в Умані, яка відбулася 
за підтримки Еразмус +. Приємна атмосфера та нові цікаві знайомства. Хочу подякувати 
організаторам за високий професіоналізм під час проведення заходу та за надану можливість, 
бути не лише єдиним представником свого міста, а й усього студентства взагалі. Окрема 
подяка усім тренерам за цікаві тренінги та усім учасникам за приємну співпрацю, командну 
роботу та теплі розмови. З нетерпінням чекаю нових зустрічей та проектів, до яких, з 
задоволенням, приєднаюся.

Наталія Стирник, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вдячна організаторам, тренерам і колегам II Зимової Школи Української асоціації 
дослідників освіти, що проходила в Уманському державному педагогічному університеті імені 
Павла Тичини, за неоціненний досвід і нові знання; за знайомство з однодумцями з різних 
куточків нашої країни. 

Давно не відчувала легкої та дружньої атмосфери, дякую за гарний настрій, емоції і 
відчуття причетності до наукової спільноти, якій не байдужі розвиток та просування науки.

Єлизавета Щепетильникова, Американська Рада з міжнародної освіти

Сьогодні закінчується ІІ Зимова школа Української асоціації дослідників освіти, що 
реалізовується за підтримки Європейської комісії. Ми дуже продуктивно попрацювали за 
останні п`ять днів й обговорили основні аспекти дослідницької та викладацької діяльності 
українських закладів вищої освіти. За результатами школи згенеровано цікаві ідеї співпраці, 
домовлено про нові зустрічі та подорожі. Дякую організаторам за цей унікальний досвід. 
Вперед до нових перемог!

Мар’яна Сеньків, Національний університет «Львівська політехніка»

«Чому ми постійно обираємо навчання протягом життя?», - питала нас пані Наталя Горук. 
Так ось, моя відповідь: «Бо навчання - це і є життя. Ми усі хочемо жити».

П.С. Дякую усім командам, з якими мені пощастило працювати на ІІ Зимова школа УАДО, 
що відбувалася в межах проекту Еразмус+. Ви дали мені дуже багато.

Запрошення до публікації статті від наших парнтнерів
ECSA Moldova released the call for articles of the «European Studies» Journal 2019. The deadline 

for submission of research results is May 31, 2019.

Please find below more information about the call on ECSA Moldova’s:

http://studiieu.org/announcements/call-for-articles-european-studies-2019
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Міжнародна наукова конференція «Острозька Академія»
Шановні колеги!

17-18 травня 2019 р. кафедра культурології та філософії та кафедра документознавства 
та інформаційної дільності Національного університету «Острозька академія» проводить 
міжнародну наукову конференцію за назвою:

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Передбачається обговорення таких загальних проблем:

1. Сучасні стратегії ідентичності;

2. Модерні та постмодерні пошуки ідентичності;

3. Проблеми ідентичності в сучасній Україні;

4. Проблема співвідношення глобальних і локальних ідентичностей

5. Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;

6. Топос «Малої Вітчизни»;

7. Проблеми релігійної ідентичності;

8. Проблеми політичної ідентичності;

9. Проблеми ідентичності національних та етнічних меншин в сучасних багатокультурних 
суспільствах;

10. Проблеми ідентичності і культурна традиція

11. Проблеми ґендеру в аспекті культурної ідентичності 

Маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української 
ідентичності, тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, 
соціологів, філологів та інших.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції, тези та статті  надсилати до 
7 квітня 2019 р. за адресою: Кафедра культурології та філософії, Національний університет 
«Острозька академія», вул. Семінарська 2. м. Острог, Рівненська обл. 35800 або на е-mail: 
cultiden@gmail.com (тему листа обов’язково вказати «Конференція-2019»)            

Вимоги до статей та тез:

Електронний варіант статті слід надсилати на електронну адресу конференції: cultiden@
gmail.com у форматі MS Word, розмір сторінки А4 через 1,5 інтервали, шрифтом Times 
New Roman, 14 кегль. На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, а  справа ім’я та 
прізвище автора, а також короткі відомості про автора, після цього великими літерами назва 
статті (доповіді). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та 
англійською мовами (приблизно 5-6 рядків). Посилання давати за зразком [2, с. 45]. 

Вартість публікації статті - 35 грн. / сторінка

Організаційний внесок для участі в конференції складає 150 грн. і сплачується при 
реєстрації. 

З питань організації конференції звертатися за тел. 

0974960508 -  Зайцев Микола Олександрович або 0669300489 – Шевчук Дмитро Михайлович

Заявка на участь у конференції - Прізвище, ім’я, по-батькові; Організація (установа); 
Посада (студент, звання); Адреса; Тел; Факс; E-mail; Тема доповіді; Із запропонованих 
наукових напрямків для мене становить інтерес.

Запрошуємо до участі в конференції!
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