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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «REFLECTING ON THE FUTURE 

OF THE EU- EAP RELATIONS: YOUNG SCHOLARS’ 
VOICE» КИЇВ, 6-8 ЧЕРВНЯ 2019 Р.

КВІТЕНЬ 2019

МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА
«КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ З БЕЗПЕКИ 

ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
БУДЬ У КУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОВИН ТА МОЖЛИВОСТЕЙ!

ТРЕНІНГИ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В 
КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО: РЕЗУЛЬТАТИ 

ПРОВЕДЕННЯ ВЕСНЯНОГО СЕМЕСТРУ 2019 р.

The objective of the Forum is to promote 
the dialogue between the academia and the 
civil society, the stakeholders of the European 

integration processes in the EaP countries. 

Forum will provide an open platform for 
exchanges between academia, policymakers and 
civil society. It will bring together the participants 
to exchange experience, discuss key challenges 
and to institutionalize a dialogue platform for 
young generation of scholars in European Studies 

from the EaP countries. 

The EaP experts and the EU invited speakers 
will discuss, with the audience, the main 
achievements of the Eastern Partnership and 

future prospects for the region.

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | КВІТЕНЬ 2019

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

SUMMER SCHOOL 
‘EXPLAINING THE EU’S ACTORNESS AND ITS 

ROLE IN THE EASTERN NEIGHBOURHOOD OF THE 
EU’

У Львівському університеті 
відбувся «День кар’єри ЄС»

ЗУСТРІЧ ПОСЛА ЄС В УКРАЇНІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
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Easter in Europe
Easter in Europe is also a time of year when sunny days are back, flowers are in bloom and days 

become longer and warmer. Enjoy Europe’s best destinations for your Easter holidays.

Colmar, in Alsace, is a destination to be discovered 
throughout the year. It is the ideal place to be at 
Christmas; its market is famous! Colmar is also a very 
romantic destination for Valentine’s Day and a perfect 
destination for a city trip at Easter for example.

 Colmar celebrates Spring from 4th April to 22nd 
April 2019. There are two major Easter markets in 
the heart of the town. More than 70 exhibitors offer 
original and artisanal products. There are so many 
things to do in Colmar! Book your accommodation in 
Colmar. European best destinations will make you live 
unforgettable experiences such as tasting Alsace wines 
after walking in the vineyards of the region. Walk first, 
taste later!

Vienna is in the top 10 European destinations 
that are most successful with travellers. Vienna 
is welcoming and safe. The city is an open-air 
museum where history and cultu!re meet. You can 
enjoy Mozart’s piano concertos in the Golden Hall 
of the Muzikverein, discover the Schönbrunn Palace 
or just stroll through the many Easter markets 
everywhere in the city. Three Easter markets await 
you in Vienna.

Book your activities and hotel in Vienna today for 
a wonderful Easter holiday

Madeira is certainly the most beautiful island in Europe 
with a mild climate all year round and an unspoiled nature. 
Madeira is rich in history, culture, gastronomy, tradition. You 
can enjoy the famous typical «Madeira Wine» on a terrace.  
For a perfect stay we recommend the «Belmond Reid Palace» 
,Winston Churchill’s favourite hotel. He also used to paint in 
the nearby fishing village of «Camara de lobos».

Madeira is the perfect destination at Easter for hikers, 
lovers, adventurers, retired people or young couples. It is a 
5-star destination! Book your best activities as well as your 
hotel, B&B, guesthouse or villa in Madeira.

Start your Easter journey on the Royal Botanic Gardens 
Easter trail and try out the delicious chocolate bar made 
with its very own secret recipe. Uncover the missing 
ingredients to claim your chocolate reward from Mackie’s 
of Scotland. If you want a break from chocolate, why 
not check out Alba Puppets Easter Show at Edinburgh 
Castle to see what mayhem is about to ‘hatch’. Show off 
your artistic talents at the Fabergé  Family Fun event 
at the Palace of Holyrood where you can take part in an 
Easter egg hunt with a difference. Join the search for 
special bejewelled Fabergé eggs, complete puzzles with 
some traditional Scottish music and dancing throughout 
the day run by local performers CeilidhKids.

Colmar, France

Vienna, Austria

Madeira, Portugal

Edinburgh, Scotland
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International Forum
“Reflecting on the future of the EU- EaP relations: Young Scholars’ Voice”  

Supported by the Erasmus+ Programme – Jean Monnet Project 
599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT

Organized by Ukrainian Association of Professors and Researchers on 
European Integration

European Community Studies Association, Moldova
European Union Studies Association, Georgia

Kyiv, Ukraine. June 6-8, 2019
The objective of the Forum is to promote the dialogue between the academia and the civil society, 

the stakeholders of the European integration processes in the EaP countries. Forum will provide 
an open platform for exchanges between academia, policymakers and civil society. It will bring 
together the participants to exchange experience, discuss key challenges and to institutionalize a 
dialogue platform for young generation of scholars in European Studies from the EaP countries. The 
EaP experts and the EU invited speakers will discuss, with the audience, the main achievements 
of the Eastern Partnership and future prospects for the region.



The Forum will comprise of the three consequent events: 

June 6th.  Pre-conference workshop for junior scholars “What makes a good research project: 
multidimensional approach” 

The workshop will be a blend of the “Ted-talk” style interventions (teasers) on the research 
essentials, grant writing, public speaking, hard/soft skills development etc. performed by the 
invited trainers and practitioners.

June 7th. Conference “The 10th anniversary of the Eastern Partnership: lessons learnt, current 
challenges and future perspectives”

The Conference will be organized in a dynamic debate on the most important and timely 
issues within the EU-EaP context. The Conference program will be structured to allow for study, 
debate and critical reflection on the different aspects of the relations of the EU with respective 
EaP countries, the implementation of Association Agreements, the key domestic and external 
challenges hampering EU-EaP contacts, ands future scenarios for EU-EaP relations.

June 8th. Open Discussion with policy-makers, civil society representatives.

The panel discussion will be a live onstage talks amongst the panelists  who will share their 
views the subject of the Conference in front of the participants. 

Largely, the International Forum “Reflecting on the future of the EU- EaP relations: Young 
Scholars’ Voice”  will offer an excellent opportunity for the scholars (young researchers in particular) 
to exchange information and experiences about the on-going development of the European Studies 
in their countries and beyond. It will generate new and important insights in the projected thematic 
areas, making advantage of the diverse areas of expertise of the target group and participants, and 
their mutual commitment to the EU-EaP field of providing awareness and competence.

The target group and participants: the EU-EaP Academy participants, the EU and EaP countries’ 
speakers, local academic community, policy-makers, NGOs and wider public. 

Educators and wider public with an academic and professional interest in the EU-EaP relations 
are invited to join the Conference. We will also consider participation by the Master students 
whose abstracts are accepted.

Registration fee: There is no participation fee, but registration is required by May 03, 2019. The 
online form is here:  https://forms.gle/dVBYMmU9BmLai2iW9

Language of the Conference: English and Ukrainian.

EXTENDED ABSTRACT FORMAT REQUIREMENTS

Extended Abstract Format must be of a 2-4 pages and will be included in the e-version of the 
Conference proceedings.

Extended Abstract should be prepared in English or Ukrainian. If it is written in Ukrainian, it 
must include an annotation in English (200-250 words)

It is the responsibility of authors to ensure that a submitted text is carefully proofread.

Extended Abstract includes the following:

1. Annotation in English if the text in Ukraine

2. 2-4 Key words

3. Discussion and results or data obtained

4. Conclusion

5. References

The abstracts are to be sent by May 12, 2019 at: conference.kiev2019@gmail.com

The notification of the abstract acceptance will be announced by May 24, 2019
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Зустріч Посла ЄС в Україні 
зі студентами Харківського 
національного університету імені В. 
Н. Каразіна 

9 квітня 2019 року Каразінський університет з 
офіційним візитом вперше відвідав Посол Європейського 
Союзу в Україні, голова Представництва ЄС в Україні Хюґ 
Мінґареллі. У межах заходу відбулася дискусія «Відносини 
Україна–ЄС: сучасний стан».

У зустрічі взяли участь перший секретар Представництва ЄС в Україні, радник з питань 
політики Евеліна Шульц, голова відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні 
Наташа Ефімофф, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-
Ерік де Загон, ректор, академік Віль Бакіров, начальник управління міжнародних відносин 
університету Олександр Хижняк, доцент кафедри політології філософського факультету Юлія 
Біденко, декани факультетів, науковці, аспіранти та широка громадськість Каразінського 
університету.

Хюґ Мінґареллі подякував за прийом та наголосив, що існує не так багато країн, де молодь 
здатна провести революцію, а згодом — запровадити реформи децентралізації, громадського 
управління, структурні та юридичні реформи. «Європейський Союз підтримує вас. Хочемо 
поділитися досвідом, побудувати відкрите демократичне суспільство, яке базуватиметься 
на соціально орієнтованій ринковій економіці. Ми підтримуємо реформи в Україні шляхом 
програм співробітництва та політичних дискусій, а також маємо багато програм для підтримки 
децентралізації», — зазначив він.

Хюґ Мінґареллі наголосив, що Європейський Союз готовий до співпраці з тим, хто переможе 
на виборах шляхом демократії, поважатиме вибір українців, адже це важливо — наблизити 
Україну до ЄС. «Ми поділяємо однакові цінності, маємо схожі принципи, тому для нас немає 
жодної причини не бути разом», — зауважив посол.

А вже 11 квітня в межах проекту Модуль Жана Монне «Зовнішня політика ЄС» за підтримки 
Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури ЄС відбулася 
Міжнародна науково-практична конференція науковців, практичних працівників, студентів, 
аспірантів, молодих учених «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу» 

Начальник управління міжнародних відносин університету Олександр Хижняк наголосив, 
що Каразінський університет активно підтримує ініціативи ЄС із впровадження реформ, 
особливо в галузі освіти.

До заходу також долучилися працівники кафедри міжнародних відносин, міжнародної 
інформації та безпеки, зокрема завідувач, доцент Людмила Новікова, доценти Аліна 
Червяцова, Валерій Рєзніков, Олена Доценко, а також іноземна делегація.

З доповіддю «Хто кому потрібен? Майбутні перспективи відносин між Турцією та ЄС» 
під час пленарного засідання виступив професор Арндт Куннеке. Він висвітлив історію 
взаємовідносин ЄС та Турції, шлях Турції до членства в ЄС, їхні нинішні проблеми, сценарії 
та перспективи розвитку міжнародних відносин між двома країнами.

Конференція продовжилась роботою за напрямами: зовнішня політика Європейського 
Союзу: від національних інтересів до спільних цінностей; зовнішня політика ЄС, підтримання 
миру та сучасні виклики безпеці (тероризм, екстремізм, міграційні проблеми, економічна 
нестабільність, інформаційна безпека тощо); європейська політика сусідства, регіональне 
співробітництво, дипломатія.

У межах останньої секції виступив завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, професор Сергій 
Лиман «Нерівні клітини шахівниці: чому успіхи туризму в Хорватії можуть наблизити новий 
регіональний конфлікт». Зокрема він розповів про сепаратизм в історичній області Хорватії, 
Далмації, та культурний вплив багатьох народів на її території.

Джерело: http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_
id=8812

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=8812
http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=8812
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У Львівському університеті 
відбувся «День кар’єри ЄС 2019»

Третій рік поспіль провідні міжнародні компанії, 
молодіжні громадські організації й проекти, кадрові 
й освітні платформи з усієї України презентують у 
Львівському університеті свої переваги й можливості 
для потенційних співробітників з числа нинішніх 
студентів. 

Розпочався «День кар’єри ЄС» панельною 
дискусією «Найкращі професії майбутнього: чому 
варто інвестувати час зараз?». Тема дискусії 
викликала величезне зацікавлення серед студентства – і це цілком закономірно. 

Відкрив засідання у Дзеркальній залі Ректор Львівського університету Володимир Мельник, 
який наголосив на підвищеній відповідальності освітнього сектору України за ефективне 
кадрове забезпечення національної економіки та міжнародного бізнесу.

З коротким вітальним словом до всіх присутніх звернулися й інші учасники панельної 
дискусії. Зокрема, директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк 
акцентував на прикрих диспропорціях ринку праці Львівщини, що сформувалися у наш 
час: майже 80% шукачів роботи – люди з вищою освітою, натомість більшість пропозицій 
роботодавців стосуються кваліфікованих робітничих спеціальностей. Член Ради директорів 
корпорації SoftServe, голова Наглядової ради ЛНУ ім. Івана Франка Тарас Кицмей наголосив 
на особливих перспективах розвитку т.зв. «індустрії знань».

Основною частиною насиченого кар’єрного дня був Ярмарок кар’єри ЄС, під час якого 
понад 40 компаній, молодіжних громадських організацій і проектів,  кадрових й освітніх 
платформ презентували у холі Університету свої пропозиції та можливості для молоді.

Завершальним етапом «Дня кар’єри ЄС» стала Євровікторина від Представництва ЄС в 
Україні та розіграш цінних тематичних подарунків від компаній-учасників.

Джерело: http://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-den-kar-iery-
yes-2019/

Запрошення до публікації статті від наших парнтнерів
By this I would like to inform that 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:

- website: http://studiieu.org/announcements/call-for-articles-european-studies-2019

- FB page: https://www.facebook.com/ECSA-Moldova-190506301378928/

I would appreciate if you could disseminate this call by posting it on your personal / institutional 
website, sharing it on FB page (other social networks as well) and / or speading the word about it 
among your colleagues.

ECSA Moldova would be glad to publish your research results and those of your colleagues in 
the «European Studies» Journal.

http://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-den-kar-iery-yes-2019/
http://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-den-kar-iery-yes-2019/
http://studiieu.org/announcements/call-for-articles-european-studies-2019
https://www.facebook.com/ECSA-Moldova-190506301378928/
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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
запрошує Вас до участі у підсумковій науково-практичній конференції:

ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІНТЕГРАЦІЇ: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

(присвяченій святкуванню 30-річчя діяльності програми Жана Монне

та 20-річчя кафедри економічної теорії)

Конференція є завершальним заходом у рамках реалізації проекту за напрямом Жана 
Монне програми Еразмус+ 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Еconomix in European 
integration: internal challenges and external dimensions”

Основна мета конференції – проаналізувати особливості викладання та дослідження 
економічних проблем у процесі європейської інтеграції як у межах Європейського Союзу, 
так і у країнах-партнерах – зокрема в Україні, виокремити та проаналізувати досягнення 
останніх років щодо реалізації європейських студій, наукових доробків та практичної 
діяльності (які прямо чи опосередковано пов’язані з економікою у європейській інтеграції), 
а також провести оцінку відповідних перешкод через призму інституційних, політичних та 
фінансово-економічних чинників.

Основні цілі конференції:

• по-перше – короткий попередній звіт про особливості проекту Жана Монне «Еconomix 
in European integration: internal challenges and external dimensions”

• по-друге – обмін досвідом з іншими учасниками проектів з європейської інтеграції

• по-третє – обговорення особливостей викладання дисциплін європейської інтеграції, 
зокрема – з точки зору дотримання міждисциплінарних зв’язків, а також застосування 
новітніх викладацьких методик (на заключному етапі буде проведено ТРЕНІНГ)

• по-четверте – обмін досвідом з представниками влади, бізнесу та громадських організацій 
щодо особливостей адаптації експертного досвіду у процеси викладання предметів та 
здійснення науково-практичних досліджень з європейської інтеграції

• по-п’яте – налагодження тісної співпраці з різними організаціями, університетами та 
іншими членами цільових груп проекту для проведення спільних досліджень, практичних 
заходів, реалізації спільних проектів у цьому напрямку.

У числі учасників будуть:

• команда проекту Жана Монне кафедри економічної теорії;

• кращі студенти за результатами трьох років проекту;

• представники інших кафедр факультету та Університету в цілому, інших університетів, 
в тому числі тих, які викладають і проводять дослідження з питань європейської 
інтеграції;

• представники неурядових організацій, органів державної влади та бізнесу, діяльність 
яких пов’язана із європейською інтеграцією.

Партнери проекту:
• Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій – Центр досконалості 

імені Жана Монне
• Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції
• Центр інноваційного навчання та викладання Національного університету «Києво-

Могилянська академія»
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• Кафедра європейського права ЛНУ ім. Івана Франка
• Інформаційний центр Європейського Союзу ЛНУ ім. Івана Франка
• Відділ ділових індустрій управління економіки департаменту економічної політики 

Львівської міської ради
• ГО «Європейська Бізнес Асоціація»
• ГО «Європейський Діалог»
• ПП «Західно-Українська Аудиторська Компанія»

• ГО «Агенція Європейських Інновацій»

До участі у конференції запрошуються: викладачі з європейських студій, що прямо чи 
опосередковано вивчають економічні проблеми, дослідники та здобувачі з відповідних 
напрямків, а також та усі, хто цікавиться проблематикою європейської інтеграції.

Формат конференції носить дискусійно-практичний характер. У другій частині передбачено 
треніг. Формування збірника тез не передбачено.

ТРЕНІНГ «Фасилітація у викладанні економіки в європейській інтеграції: Як залучати 
студентів в активне навчання».

Під час зустрічі ми спробуємо фасилітацію в дії, поговоримо про можливості та обмеження 
цього інструмента в процесі викладання економічних проблем у євроінтеграції, а також буде 
час поставити запитання та поспілкуватись про свій досвід з іншими колегами.

Під час заходу ви:
1) зрозумієте, як фасилітація підвищує внутрішню мотивацію студентів
2) дізнаєтесь, як цей підхід може допомогти організувати роботу в групах з різним рівнем 

знань
3) спробуєте на практиці інструменти для: 
a) попередньої діагностики наявних знань; 
b) візуалізації навчального прогресу; 
c) максимального залучення всіх учасників у навчання; 

d) інтерналізації знань.

Робочі мови конференції: українська, англійська та польська.

Форма участі: очна | Дата проведення: 21 травня 2019 р.

Місце проведення: зала засідань вченої ради факультету управління фінансами та бізнесу, 
вул. Коперника, 3, м. Львів (поч. реєстрації о 9:30)

Результати конференції будуть висвітлені у вигляді прес-релізу.

Умови участі та реєстрація: участь у конференції та ТРЕНІНГУ безкоштовні. Транспортні 
витрати та проживання – за рахунок учасників. Організатори забезпечують харчування.

Учасникам необхідно зареєструватись:

- до 03 травня 2019 р. включно за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScsfxABYHAjkLlagEfBQmfl8Zk4g_5BirSh1YpXghgoY7PxTA/viewform

- організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір учасників 
конференції (про результати буде повідомлено до 12 травня 2019 р.)

У разі додаткових запитань просимо звертатись за контактами:

Email 1: lnu.jeanmonnet.ekonomika@gmail.com, 

Email 2: vasylzelenko@gmail.com

Тел.1 (067) 341-46-88 

Тел.2 (099) 72-48-508

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfxABYHAjkLlagEfBQmfl8Zk4g_5BirSh1YpXghgoY7PxTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfxABYHAjkLlagEfBQmfl8Zk4g_5BirSh1YpXghgoY7PxTA/viewform
mailto:lnu.jeanmonnet.ekonomika%40gmail.com?subject=
mailto:vasylzelenko%40gmail.com?subject=
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Міжнародна Літня Школа
«Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів задля 
досягнення цілей сталого розвитку: виклики для України»

13-15 червня 2019 року Міжнародна Літня Школа «Кращі Європейські практики з 
безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку: виклики для України». 
Захід відбудеться у рамках проекту Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Монне 
597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Що? Міжнародна Літня Школа «Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів 
задля досягнення цілей сталого розвитку: виклики для України».

Де? Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, читальна зала бібліотеки 
Коли? 13-15 червня 2019 року
Умови участі: Участь у літній школі безкоштовна. Проживання та проїзд за рахунок 

учасників. Реєстрація обов’язкова. Робочі мови: українська, англійська (переклад).
Реєстрація: до 5 червня 2019 року.
Питання дискурсу: 
• сучасні принципи та інструменти реалізації європейської екологічної політики в галузі 

безпеки водних ресурсів;
• порівняльний аналіз екологічного законодавства ЄС та України в галузі безпеки водних 

ресурсів; 
• впровадження європейських стандартів в українську екологічну практику;
• програми управління водними ресурсами та їх захисту в країнах ЄС та Україні;
• екологічна оцінка водних ресурсів та нормування їх якості. 
Контакти: Адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, ЧНУ імені Петра Могили, 

кафедра екології, к. 4-318, 

Безсонов Євген Миколайович, тел.: 0939531335; е-mail: evgbess45@gmail.com

Шість українських університетів потрапили до 
міжнародного щорічного рейтингу

Шість українських закладів вищої освіти потрапили до міжнародного щорічного рейтингу 
World University Rankings за рівнем викладання.

Найкращий результат показав Київський національний університет ім. Т. Шевченка. 
Заклад посів 280 місце й потрапив до Срібної ліги.

Крім того, до переліку потрапили Національний університет «Острозька академія» на 431 
місці, Київський національний економічний університет на 477 місці, Сумський державний 
університет на 484 місці, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 
на 590 місці й Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка на 758 
місці.

Лідерами рейтингу стали Каліфорнійський інститут технології, Гарвардський і 
Стенфордський університети.

З повним переліком закладів вищої освіти, які потрапили до світового рейтингу можна 
ознайомитися тут.

Джерело: https://eu-ua.org/novyny/shist-ukrayinskyh-universytetiv-potrapyly-do-
mizhnarodnogo-shchorichnogo-reytyngu

mailto:evgbess45%40gmail.com?subject=
http://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#teaching-2019
https://eu-ua.org/novyny/shist-ukrayinskyh-universytetiv-potrapyly-do-mizhnarodnogo-shchorichnogo-reytyngu
https://eu-ua.org/novyny/shist-ukrayinskyh-universytetiv-potrapyly-do-mizhnarodnogo-shchorichnogo-reytyngu
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Тренінги з європейської інтеграції в 
КПІ імені Ігоря Сікорського: результати 
проведення весняного семестру 2019 р.

Вже другий рик поспіль реалізується спільний проект 
Національного Технічного Університету України «Київський 
Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого 
агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 
(EACEA) «European business models: transformation, 
harmonization and implementation in Ukraine» (No587138-
EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE). Проект фінансується 
за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у 
відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.  
Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик 
формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, 
отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів. 
Проект передбачає проведення різних заходів (тренінгів, круглих столів, відкритих лекції та 
семінарів, форуму) та досліджень. 

19, 21, 26 та 28 березня 2019 р. пройшли тренінгові курси «Інтеграційні трансформації ЄС: 
напрями, динаміка, пріоритети» (тренер к.е.н. Чорній В.В.) та «Досягнення та перспективи 
європейської інтеграції для України» (тренер к.е.н. Манаєнко І.М.). Зазначені тренінги 
проходять кожного семестру і є одним із важливих напрямів реалізації проекту, робота над 
яким розпочалась з 01.09.2017 р. 

Учасниками тренінгу були аспіранти та студенти 2-5 курсів різних спеціальностей, у 
тренінгах взяли участь близько 55 осіб. Під час тренінгів учасники отримали базові знання 
про пріоритети розширення ЄС, Європейський досвід наднаціонального управління, розвиток 
бізнесу в умовах євроінтеграції, організаційно-економічні успіхи євроінтеграції України, 
роль ЄС у формуванні економічної безпеки країни тощо. Під час тренінгів було застосовано 
різні методики навчання, зокрема міні-лекції, дебати, мозковий штурм, командний підхід до 
вирішення поставлених завдань тощо.

 Для підвищення рівня практичного освоєння набутих знань учасників також залучено 
провідних фахівців з питань розвитку ЄС, зокрема:

• Чорнія Богдана, заступника генерального директора КП «Київське інвестиційне 
агентство» при КМДА, який висвітлював сучасний стан залучення інвестицій в умовах 
євроінтеграції;

• Базилева В’ячеслава, професійного трейдера, кращого портфельного керуючого 
України за підсумками 2009 року та переможця конкурсу «Кращий приватний інвестор 
2011 року» в номінації: «Найбільш прибутковий трейдер» (Dragon Capital), який розкрив 
тенденції  трейдингу криптовалютою на ринках ЄС та українські реалії;

• Бондаренко Андрія, випускника MBA Cass Business School, інвестиційного директора 
«Divan TV»,  який поділився з аудиторією своїм досвідом отримання MBA в Великобританії, 
думкою, на рахунок Brexit та проаналізував специфіку процесів адаптації української 
економіки до європейського ринку.

Фото за посиланням:

https://www.facebook.com/events/350100028932279/permalink/358633791412236/

https://www.facebook.com/events/350100028932279/permalink/358633791412236/
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На завершальному етапі тренінгу учасники презентували свої командні дослідження 
на тематику євроінтеграції. В рамках проведення тренінгів команда студентів 2-го курсу 
спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності» Александрук Анжела та Козаченко 
Катерина провели експертне оцінювання на тему «Європейські цінності в українському 
суспільстві : student vision», метою якого було з’ясувати рівень сприйняття та дотримання 
європейських цінностей студентами в умовах євроінтеграції України. Результати засвідчили 
високий рівень європеїзації українських студентів, а зважаючи на економіко-політичне 
становище України, найвищими цінностями визнано - права людини, мир, цінність людського 
життя, самореалізація. 

За результатами роботи тренінгів найактивніші учасники отримали сертифікати. 
Висловлюємо щиру вдячність учасникам тренінгу та запрошуємо всіх бажаючих до наступних 
заходів !

Інформаційні ресурси проекту:

http://jeanmonnet.kpi.ua/

http://management.fmm.kpi.ua/grant-jean-monnet/ 

https://www.facebook.com/JeanMonnetFmm/ 

http://jeanmonnet.kpi.ua/
http://management.fmm.kpi.ua/grant-jean-monnet/ 
https://www.facebook.com/JeanMonnetFmm/ 
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Summer School 

‘Explaining the EU’s actorness and its role in the 
Eastern neighbourhood of the EU’ 

Organized within the framework of the 
Erasmus+ Jean Monnet Project ENACTED 
European Union and its neighbourhood. 

Network for enhancing EU’s actorness in the 
eastern borderlands 2017-2625

Call for application for Ukrainian citizens

Venue: Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau, 
Moldova Period: 10-16 June 2019

Target groups: PhD students and post doc researchers (maximum 4 years after PhD thesis 
defend)

Main objective: To offer an in-depth analysis of the EU’s external role and its impact over the 
wider eastern neighbourhood area in an altered context marked by the Ukrainian crisis and the 
existing tensions with Russia. Rationale: The summer school will allow PhD students and post doc 
researchers to acquire specific knowledge on the EU’s actorness in its eastern neighbourhood and 
will help them develop critical and analytical skills in order to understand the new challenges the 
EU faces under the current backdrop marked by the Ukrainian crisis and the intense tensions 
between the Euro-Atlantic community and Russia. As such, the topic of the summer school has 
emerged as one of the most relevant issues within the European Studies field, particularly because 
since the beginning of the Ukrainian crisis the EU’s political frameworks in the region have been 
constantly challenged. Hence, the EU-EaP relation has lately received increased media attention 
and, subsequently, has been endorsed by several books and journal articles. Besides offering 
knowledge about the factors that shape the EU’s actions in the EaP region, the summer school will 
also have a strong methodological component. Since the research methodology applied in European 
Studies is not sufficiently explored in the neighbouring countries, attendees at the summer school 
will also learn new qualitative and quantitative methods, improve their presentation and writing 
skills.

Willing participants from Ukraine should submit, until May 12, to the email address enacted@
ukr.net the following: • CV Europass; • A Cover Letter (500-1000 characters), connecting the 
individual research interests/results with the Summer School topics and objectives. Travel and 
subsistence: The organizers bear the cost of accommodation and meals during the summer school 
(7 days). Travel costs are not-covered by the project. 

Participation fees: None

Certification

Participants will receive at the end of the programme a certificate of attendance.

Interested participants will also have the possibility to obtain, upon completion, 7 ECTS credits 
provided they submit a paper on a school topic no later than one month after the end of the 
summer school. A selection of the best papers will be published in the CSIE Working Papers (WP) 
(https://csei.ase.md/wp/)
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В Прикарпатському національному університеті ім. 
Василя Стефаника пройшли навчальні тренінги в рамках 
Міжнародного проекту ЄС Erasmus+ «MOPED»

Навчальні тренінги для учителів початкових шкіл Прикарпаття у рамках міжнародного 
проекту ЄС Erasmus + «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання 
інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) 
пройшли днями в університеті.

Тренери проекту професор Олена Будник та доцент Тетяна Близнюк представили кращі 
європейські практики навчання учнів та обговорили з педагогами такі проблеми як: «Розвиток 
критичного мислення учнів: таксономія Блума», «Формувальне та підсумкове оцінювання 
результатів навчання учнів у НУШ», «Жінки у STEAM: проблеми, виклики і досягнення», 
«Відкрита школа», «Критерії успіху і навчання впродовж життя»та інші.

Особливе зацікавлення в учасників тренінгу викликали методики  та інструменти вивчення 
предметів STEM в початковій школі (Inquiry Based Learning), зокрема можливості використання 
онлайн/віртуальних лабораторій і симуляцій в освітньому процесі, дослідницьких навчальних 
середовищ для молодших школярів (Inquiry Learning Space), а також можливості онлайн-
платформи KAHOOT для створення дидактичних ігор, вікторин, тестів тощо.

Навчальні тренінги для вчителів початкових шкіл міста Івано-Франківська та області були 
проведені за результатами навчальних семінарів європейських партнерів з Університету 
Деусто, Кіпрського університету та Краківської гірничо-металургійної академії. Всі педагоги 
отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Джерело: https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/16/%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0
%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%80%D0%B5/

https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/16/%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%80%D0%B5/
https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/16/%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%80%D0%B5/
https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/16/%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%80%D0%B5/
https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/16/%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%80%D0%B5/

