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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.

More info at: 
http://aprei-project2018.com.ua/call-forum-kyiv-june-2019/
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МІЖНАРОДНА ВЕСНЯНА ШКОЛА ТА 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

«Шлях України до Європейського 
Союзу - незаперечний» - 

Хюґ Мінгареллі

ERASMUS + JEAN MONNET CONFERENCE 
IN BRUSSELS: «30 YEARS OF JEAN MONNET 

ACTIVITIES: WHY STUDY THE EUROPEAN UNION 
TODAY?»

Найбільше в ЄС - українські проекти 
отримали близько 2 млн євро

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ «ПРОГРАМА ЄС ЕРАЗМУС+ 
НАПРЯМ ІМ. ЖАНА МОННЕ: 30 РОКІВ 

ДОСКОНАЛОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ»

День Європи 2019 в Україні

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА – ЄС: КРОС-КУЛЬТУРНІ 
ПОРІВНЯННЯ В ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»

Вибори до Європарламенту 2019

http://aprei-project2018.com.ua/call-forum-kyiv-june-2019/
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День Європи 2019 в Україні 
У суботу, 18 травня, в Україні відзначали День Європи 

- як день спільних цінностей та спільної історії всіх націй 
континенту.

Україна - єдина держава у світі, яка, не будучи членом 
Європейського Союзу, з року в рік святкує єднання з 
європейськими країнами на державному рівні.

Це свято відзначається в нашій країні на державному 
рівні з 2003 року згідно з Указом Президента «Про День 
Європи».

19 квітня 2003 року тодішній президент Леонід Кучма, враховуючи стратегічний курс 
країни на європейську інтеграцію, своїм указом постановив відзначати День Європи в Україні 
щорічно третьої суботи травня.

Цим документом український уряд і місцеві органи влади зобов’язувалися забезпечити 
здійснення заходів щодо організації та проведення свята в усіх куточках держави, а 
Держкомітет телебачення і радіомовлення спільно з Міністерством закордонних справ - 
висвітлення урочистостей у засобах масової інформації.

Саме ж свято стали сприймати як символ єднання України з іншими європейськими 
країнами – день миру, спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.

Особливості святкування Дня Європи в Україні

Традиційно святкування Дня Європи в Україні відкривається урочистою церемонією в 
Києві.

Також до цього дня в столиці облаштовують так зване Європейське містечко, що складається 
з павільйонів, які представляють Україну, кожну державу - члена ЄС, Європейську комісію 
та міжнародні організації.

У них у подальшому представляють географію, культуру, історію найбільших міст держав 
- членів ЄС, організовують публічні дебати з послами та представниками української влади, 
проводять вікторини з європейської тематики та мовні курси, облаштовують «куточки 
національних страв» і багато іншого.

Крім того, протягом офіційного відкриття святкування Дня Європи відбуваються 
зустрічі послів держав - членів ЄС з представниками органів місцевої влади, студентами й 
викладачами місцевих університетів, представників неурядових та громадських організацій, 
засобів масової інформації.

Аналогічні заходи є й в інших, як великих, так і маленьких, містах України. Хоча і не з 
таким величезним розмахом.

У цьому році заходи, приурочені до Дня Європи, в Києві вирішили присвятити тисячоліттю 
з початку правління Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого, який зробив 
великий внесок у відносини Києва та європейських країн. Вони стартували ще в четвер, 16 
травня, з культурно-мистецького свята «Світ. Європа. Україна» у парку ім. Тараса Шевченка.

Сьогодні з самого ранку біля Міністерства закордонних справ України (Михайлівська 
площа, 1) відкриється територія креативу близько 20 посольств членів ЄС «Київ – столиця 
чотирьох королев» під символічним патронатом дочок Ярослава Мудрого Анни, Єлизавети, 
Анастасії та Агати. Вони представлять стенди та інтерактивні панелі з інформацією про свої 
країни.

При цьому важливо згадати, що за кордоном День Європи відзначається не так, як в 
Україні. Та й суть самого свята дещо інша. Це також день святкування єдності та миру між 
європейськими країнами, але в цілому є два окремих Дня Європи:

• один з них присвячений становленню Ради Європи, яке відбулося 5 травня 1949 року;

• інший у пам’ять про Декларацію Шумана від 9 травня 1950 року, яка стала основою для 
створення нової організації держав у Європі, попередниці Європейського Союзу.

Відповідно їх і відзначають 5 і 9 травня.



ТРАВЕНЬ 2019

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ТРАВЕНЬ 20193

Українські проекти отримали найбільше грантів від 
Європи для малого та середнього бізнесу.

Близько 2 млн євро здобула Україна для реалізації бізнес-стартапів. 
Матеріальну підтримку надали у рамках програми ЄС «Горизонт 2020».

Наразі це найбільша сума серед країн Східного партнерства, 
асоційованих до програми. Загалом же українські учасники вже 
отримали більш як 22 млн євро на свої проекти від «Горизонту 2020», 
відколи бере участь у програмі.

Україна є асоційованим членом «Горизонту 2020» вже 4 роки. 
Наші розробники мають змогу брати участь у Small and Medium-
sized Enterprises Instrument – конкурсі для малого та середнього бізнесу. Перша фаза заходу 
передбачає отримання заявниками до 50 тис. євро для розвитку бізнес-плану. У другій фазі 
– розробники можуть претендувати на отримання понад 1 млн євро для реалізації плану і 
комерціалізації розробки.

Наразі учасниками першої фази SME Instrument є 10 українських організацій, а другої - 2.

Перший український проект, який отримав 1,2 млн євро у другій фазі, належить компанії 
Polyteda Cloud. Він пропонує інструменти для перевірки мікросхем перед їхнім запуском 
у масштабне виробництво. Цей механізм може допомогти виробникам уникати збитків і 
затримок у виведенні продукції на ринки.

SolarGaps – наш проект, що стосується енергетичної галузі. Він виграв 1 млн євро цьогоріч. 
Євгеній Ерік – засновник проекту – створив жалюзі із сонячних панелей, які підлаштовуються 
під кут падіння сонячного світла і виробляють електроенергію. Електрики, яку виробляє 1 кв. 
м таких жалюзі, вистачить для підзарядки 3 ноутбуків і 30 світлодіодних ламп. Виготовляють 
SolarGaps у Києві біля мікрорайону Бортничі. Таке рішення орієнтоване на власників квартир, 
які не мають можливості використовувати великі площі під інсталяцію сонячних батарей.

Україна планує стати асоційованим учасником нової програми ЄС Horizon Europe, яка 
стартує 2021-го, повідомив pedpresa.ua.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, що станом на початок 2019-го - 189. 
українських організацій беруть участь у 139 проектах програми «Горизонт 2020».

Джерело: https://gazeta.ua

Ми не бачимо ЄС без України - посол Євросоюзу
«Складно знайти місце у світі, де Європейський 

союз та його принципи цінують більше, ніж в 
Україні» - вважає голова представництва ЄС в 
Україні посол Хюґ Мінгареллі.

 «День Європи є неймовірно важливим у вашій 
країні через дуже особливу   причину. Складно 
знайти місце у світі, де Європейський союз цінують 
більше, ніж в Україні. Є вкрай мало місць у світі, 
де принципи, за якими побудований ЄС, цінуються 
більше, ніж в Україні. І саме тому, як сказав 
президент ЄС Дональд Туск декілька тижнів тому, 
- «не може бути безпечної Європи без безпечної 
України» і ми не бачимо ЄС без України. Перше 
рівнозначне другому», - заявив Мінгареллі.

 «Україна - це Європа в її розмаїтті. Україна - це Європа в її винятковому демократичному 
підході. Україна - це Європа в її рішучості суспільства. Україна - Європа в креативності її 
громадян», - додав він.

 Раніше Мінграреллі заявляв, що Україна має «жахливий» імідж у Європі. Його створили 
російські ЗМІ. Також Мінгареллі визнавав, що європейський шлях України незаперечний.

Джерело: https://ua.korrespondent.net

https://gazeta.ua
https://ua.korrespondent.net
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Вибори до Європарламенту: що треба знати та як результат 
вплине на Україну

23 травня стартували дев’яті вибори до Європейського 
парламенту, які триватимуть 4 дні. Експерти 
прогнозують, що новий орган буде більш роздроблений, 
а кількість євроскептиків у ньому зросте. Розповідаємо 
про останні прогнози та як ці вибори вплинуть на 
Україну.

Особливості виборів

Вибори до Європарламенту, які проводять кожні 5 
років, відбудуться у 28 країнах-членах ЄС з 23 по 26 
травня. У новому складі парламенту буде 751 депутат, 
які представлятимуть кожну з держав. Всього участь у виборах візьмуть понад 400 мільйонів 
громадян країн-членів Євросоюзу.

Велика Британія, яка планувала вийти з Євросоюзу 29 березня, але так і не зробила цього, 
бере участь у виборах також. Без урахування цієї країни кількість депутатів, які обираються, 
становила б 705 осіб. Так, 23 травня євродепутатів обирають Британія і Нідерланди, 24 
травня – Чехія та Ірландія, 25 травня – Латвія, Мальта та Словаччина. Інші країни будуть 
голосувати у неділю, 26 травня. У ніч на 27 травня очікують результати.

Що треба знати про Європарламент і його повноваження

Європейський парламент представляє інтереси 512 млн громадян Євросоюзу на 
європейському рівні. Зокрема, ухвалює закони для захисту громадян ЄС, схвалює бюджет 
об’єднання та представляє громадян країн Євросоюзу 
поза його межами.

Члени Європарламенту обираються країною, проте 
перебувають у політичних групах, сформованих на 
основі спільної ідентичності. За правилами, кожна 
група повинна налічувати щонайменше 25 членів і 
представляти хоча б чверть держав, які входять до 
Євросоюзу. У чинному парламенті є 8 груп. Це – єдиний 
орган Європейського союзу, який обирається напряму 
громадянами ЄС.

Європарламент і Україна: як взаємодіють і що змінять вибори

Європарламент до сьогодні був органом, який виступав на підтримку позиції України, 
зазначив у коментарі 24 каналу голова правління «Майдану Закордонних Справ» Богдан 
Яременко. Тобто так чи інакше він засуджував різні прояви російської агресії проти України. 
І втрата цього, у разі, якщо вибори будуть несприятливі з точки зору формування більшості, 
яка буде більш прихильною до Росії, буде дуже серйозним ударом по зовнішній політиці 
України та її міжнародному становищу.

Попри те, що існує вірогідність того, що несприятливі для нас сили дещо розширять своє 
представництво у Європарламенті, я не думаю, що наразі загроза втрати підтримки цього 
органу для нас реалістична, – зазначив при цьому експерт.

Однак існують й інші можливі негативні моменти у роботі з цим органом. Європейський 
парламент попри те, що у нього достатньо обмежені функції, є достатньо важливою інституцією 
з точки зору й міжнародного іміджу України. А також – підтримки України і формування 
програм допомоги. А, скажімо, темп реформ та боротьба з корупцією тут наразі викликає у 
європейців певні питання.

Прогнози експертів на вибори

Упродовж останніх років найбільшою була правоцентристська група «Європейська 
народна партія». Це – об’єднання партій правоцентристського спрямування, які представлені 
в національних парламентах по всій Європі. Наразі ведуть боротьбу за вплив політсили, які 
хочуть зміцнення ЄС, та ті, які його критикують і прагнуть збільшити роль окремих держав. 
Тому експерти прогнозують, що новий Європейський парламент буде більш роздроблений, 
а кількість позитивно налаштованих до ролі органу партій може зменшитися. Оскільки у 
багатьох країнах зростають націоналістичні настрої та вплив популістів, євроскептики 
можуть здобути близько третини місць у парламенті.

Джерело: https://24tv.ua/vibori_u_yevroparlament_2019_data_prognoz_naslidki_dlya_
ukrayini_n1157235

https://24tv.ua/vibori_u_yevroparlament_2019_data_prognoz_naslidki_dlya_ukrayini_n1157235
https://24tv.ua/vibori_u_yevroparlament_2019_data_prognoz_naslidki_dlya_ukrayini_n1157235
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June 18, 2019. Jean Monnet Conference in Brussels: «30 Years of 
Jean Monnet activities: Why study the European Union today?»

The conference will follow a chronological 
rationale, starting with a keynote speech by 
Commissioner Navracsics, continuing with 
the history of Jean Monnet Activities told by 
the pioneers and ending with the perspectives 
of the younger generation of Jean Monnet 
professors and students’ stories on the 
30th anniversary dedicated Facebook The 
technological advances, that have transformed 
our ways of accessing and disseminating information, have given space to a wide range of new 
challenges (information overload, fake news, online violence, to name a few) and are putting EU 
fundamental values to the test. The first and second panel of our conference will focus on these 
challenges as well as on how media and disinformation have influenced European politics. What 
are the solutions that the European Union can propose in the area of education?

Jean Monnet Activities have evolved: the spectrum of disciplines has been constantly widening. 
Currently, they have acquired an interdisciplinary nature, putting together fields of study, which 
were traditionally kept separate. For instance, over the last few years we have seen Jean Monnet 
projects addressing emerging technologies through the lens of European law. Likewise, innovative 
pedagogic methods and teaching practices have inspired new generations of Jean Monnet 
professors. Blended learning and Massive Online Open Courses are examples of this trend. 

Jean Monnet Activities have contributed to the creation of a network of Higher Education 
institutions, which closely collaborate with each other beyond the borders of the EU. The 
international dimension of the activities is a powerful diplomacy tool especially through centres of 
excellence around the world. Jean Monnet Activities create new bonds with the EU among non-EU 
citizens, too. Thus, we invite Jean Monnet Professors from outside the EU to intervene in the panel 
discussions and illustrate this dimension.

Finally, students also have their personal stories to share through the anniversary’s dedicated 
Facebook group. Selected stories will be presented by a member of our social media team during 
the event.

Follow the event on https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities

Конференція «УКРАЇНА – ЄС: КРОС-КУЛЬТУРНІ 
ПОРІВНЯННЯ В ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»

30 травня 2019 року Інститут педагогіки Національної 
академії педагогічних наук запрошує науковців, викладачів, 
вчителів, студентів, аспірантів та всіх охочих на конференцію 
«ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2019: 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». 
Захід відбудеться в рамках реалізації проекту Європейського Союзу 
Еразмус+ напряму / Жан Монне «УКРАЇНА – ЄС: КРОС-КУЛЬТУРНІ 
ПОРІВНЯННЯ В ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ».

Що? Міжнародна конференція «ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА 
ОСВІТА 2019: ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Коли? 30 травня 2019 р.

Де? Інститут педагогіки НАПН України, вул. Січових стрільців, 52-Д, м. Київ

Цільова аудиторія: науковці, викладачі, вчителі, студенти, аспіранти та всі охочі

Очікувані результати заходу: загальні рекомендації учасників конференції, рекомендації 
засідання круглого столу «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях»

Контактна особа щодо участі у заході: Оксана Заболотна, oxana.zabolotna@gmail.com

Програма та деталі заходу за посиланням: http://undip.org.ua/info/anons.php/pedagogichna-
komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-2019-internatsionalizatsiya-ta-integratsiya-v-osv/ та 
https://www.facebook.com/512722638773902/posts/2142106112502205/

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities
mailto:oxana.zabolotna@gmail.com
http://undip.org.ua/info/anons.php/pedagogichna-komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-2019-internatsionalizatsiya-ta-integratsiya-v-osv/ та https://www.facebook.com/512722638773902/posts/2142106112502205/
http://undip.org.ua/info/anons.php/pedagogichna-komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-2019-internatsionalizatsiya-ta-integratsiya-v-osv/ та https://www.facebook.com/512722638773902/posts/2142106112502205/
http://undip.org.ua/info/anons.php/pedagogichna-komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-2019-internatsionalizatsiya-ta-integratsiya-v-osv/ та https://www.facebook.com/512722638773902/posts/2142106112502205/
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Міністерство освіти і науки України
Національний Еразмус+ офіс в Україні

Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції, APREI
Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Сумський державний університет

Запрошуємо до участі у роботі семінару-тренінгу 
«ПРОГРАМА ЄС Еразмус+ напрям ім. ЖАНА МОННЕ: 30 РОКІВ ДОСКОНАЛОСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ»
у рамках проекту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне «Академія ЄС-Східне партнерство: підтримка нового покоління 

вчених з європейських студій» № 599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT 

Дата проведення: 4 червня 2019 року.
Місце проведення: ГНПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус №1, ауд. 106.
Для участі у семінарі-тренінгу необхідно до 01.06.2019 зареєструватися за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1opKKEPj7z53ldf3LgBH4KZkK5ekkXWfEJErTVgjvr-k/edit 

Програма семінару-тренінгу
10.00-10.15 Вступне слово першого проректора Глухівського національного педагогічного

університету ім. О. Довженка
Г. КУЗНЕЦОВА

Сесія 1. 30 років діяльності програми ЄС Еразмус+, напряму ім. Жана Монне 
10.15-10.35 Напрямки діяльності, цілі та завдання програми (онлайн-трансляція) П. КРАЙНІК
10.35-11.45 Як написати успішну заявку: корисні поради та підказки О. МЕЛЬНИК
11.45-12.00 Запитання та відповіді

12.00-12.30 Кава-брейк

Сесія 2. Досвід реалізації проектів напряму ім. Жана Монне в Україні
12.30-12.45 Підтримка асоціацій «Підвищення видимості та привабливості досліджень ЄС в Україні»

(575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA, Українська асоціація викладачів та 
дослідників європейської інтеграції, APREI)

О. МЕЛЬНИК

12.45-13.00 Проект «Академія ЄС-Східне Партнерство: підтримка нового покоління вчених з 
європейських студій» (599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT, Українська асоціація 
викладач та дослідників європейської інтеграції, APREI)

О. МЕЛЬНИК 

13.00-13.30 Модуль «Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські Студії» (587057-EPP-
1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE, Національний педагогічний університет імені М. П.
Драгоманова)

М. НЕСТЕРОВА

13.30-14.00 Модуль «Європейські моделі бізнесу: трансформація, гармонізація та стратегічна 
реалізація в Україні» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE, Україна, 
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського)

Л. ШУЛЬГІНА

14.00-14.30 Модуль «Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу» (600115-EPP-1-2018-
1-UA-EPPJMO-MODULE, Сумський державний університет)

А. СЛАВКО

14.30-15.00 Модуль «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»
(562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, Глухівський національний педагогічний 
університет ім. О. Довженка»)

О. МЕЛЬНИК

15.00-15.30 Підбиття підсумків. Вручення сертифікатів.

Тренери:
П. КРАЙНІК - менеджер напряму Жана Монне Національного Еразмус+ офісу в Україні;
К.т.н., доц. О. МЕЛЬНИК – координатор Жан Монне модуля, член правління Української асоціації викладачів та дослідників 
європейської інтеграції APREI, керівник навчально-методичного відділу Глухівського національного педагогічного університету ім. 
О. Довженка;
Д.філ.н., проф. М. НЕСТЕРОВА – координатор Жан Монне модуля, завідувач науково-дослідного центру когнітивістики 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Д.екон.н., проф. Л. ШУЛЬГІНА - координатор Жан Монне модуля, професор кафедри менеджменту Національного технічного 
університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
А. СЛАВКО – член проектної команди Жан Монне модуля, асистент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-
правових дисциплін Сумського державного університету.

Для довідок :  +38 (050) 132 74 06 Олена Мельник 
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Конкурс есе « Дивимось у майбутнє – спільні цінності, 
спільні мрії»

7 травня 2019 року в рамках відзначення Днів Європи Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, ГО «Квадрівіум», ГО «Сприяння міжкультурному 
співробітництву» та Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
Чернівецької облдержадміністрації з метою висвітлення громадського сприйняття процесів 
євроінтеграції та європеїзації, викликів, що постають перед європейським проектом, 
європейських цінностей, майбутнього Європейського Союзу та інших пов’язаних з ЄС тем 
організували та провели конкурс есе «Дивимось у майбутнє – спільні цінності, спільні мрії». 

Даний конкурс входить до серії заходів  проекту ENACTED – «Європейський Союз та його 
сусіди. Мережа для активізації участі ЄС на східних кордонах» (2017-2625), учасником якого 
є Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

Участь у конкурсі взяли студенти не тільки з Чернівецького національного університету, 
а з різних вузів України. Зокрема зі Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного 
університету «Львівська політехніка», Національного університету «Львівська політехніка», 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

За результатами оцінювання конкурсної комісії, перемогу здобула Головко Анна з роботою 
« Європейський Союз як приклад раціонального використання концепції сталого розвитку 
суспільства» (Національний університет «Львівська політехніка» Інститут сталого розвитку 
ім. В.Чорновола ) , друге місце посіла Ляшенко Марина -  « Роль і місце молоді у сучасній 
євроінтеграційній моделі» (Національний університет «Львівська політехніка»), есе Ковальчука 
Станіслава « Східне партнерство +» - що передбачає новий формат?» (Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна) посіло третє місце. Три переможні роботи будуть брати участь 
у конкурсі есе на міжнародному рівні.
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МІЖНАРОДНА ВЕСНЯНА ШКОЛА та МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

в рамках проектів програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+

Жан Монне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та

Жан Монне Модуль EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE)

(23-24 квітня 2019 р., м. Київ)

23-24 квітня у Національному університеті харчових технологій, м. Київ відбулися 
МІЖНАРОДНА ВЕСНЯНА ШКОЛА та МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» в рамках  реалізації проектів програми 
Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Монне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-
EPPJMO-CHAIR) та Жан Монне Модуль EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE). 
Організаторами заходів виступили Національний університет харчових технологій (виконавець 
проектів) та національний офіс програми Еразмус+ в Україні. Учасниками заходів стали понад 
120 осіб з різних міст України, Чеської Республіки, Швеції та Німеччини, серед яких були 
представники професорсько-викладацького складу та студентства, бізнесу та громадських 
організацій. У рамках Школи та Конференції було представлено біля 50 доповідей з актуальних 
питань стратегії сталого розвитку Європейського Союзу, циклічної економіки, економічних, 
соціальних та екологічних викликів сталого розвитку. За одностайною думкою учасників, 
захід суттєво збагатив їх як теоретичними знаннями так і практичними навичками щодо 
сучасних підходів до стратегії сталого розвитку у ЄС та викликів у цій царині для України. 
Матеріали заходів включно з тезами доповідей, презентаціями, фото та відеоматеріалами 
будуть представлені на сайтах проектів http://ecopro.nuft.edu.ua та http://ecopro.nuft.edu.
ua.    

http://ecopro.nuft.edu.ua
http://ecopro.nuft.edu.ua
http://ecopro.nuft.edu.ua
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ІІІ Міжнародна наукова конференція УАДО 
«Імплементація європейських стандартів в українські 

освітні дослідження»

21 червня 2019 року Українська 
асоціація дослідників освіти у 
партнерстві з Національною академією 
педагогічних наук України запрошує 
науковців, викладачів ЗВО, молодих 
вчених, які проводять дослідження у 
галузі освіти, до участі у ІІІ Міжнародній 
науковій конференції «Імплементація 
європейських стандартів в українські 
освітні дослідження». Захід відбудеться в рамках реалізації проекту Європейського Союзу 
Еразмус+ напряму Жан Монне «Європейська якість освітніх досліджень для розширення 
можливостей освітян в Україні».

Що? ІІІ Міжнародна наукова конференція УАДО «Імплементація європейських стандартів 
в українські освітні дослідження»

Коли? 21.06.2019 р.

Де? Президія Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 52-А.

Цільова аудиторія: науковці, викладачі ЗВО, молоді вчені, які проводять дослідження у 
галузі освіти, члени Української асоціації дослідників освіти

Очікувані результати заходу: загальні рекомендації учасників конференції, рекомендації 
учасників дискусійної панелі «Сприяння міжкультурному діалогу щодо вивчення української 
мови представниками національних меншин у школах Чернівецької та Закарпатської 
областей»

Контактна особа щодо участі у заході: Світлана Щудло, президент УАДО +380967877866.

Програма та деталі заходу за посиланням: 

http://uera.org.ua/uk/node/114 https://drive.google.com/open?id=1_U0IgmGMdyCgvB2MC
aDLA6B7DGOA43jN 

Додатково:

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. +380967877866, 

Email: ukrainian.era@gmail.com 

Сайт: www.uera.org.ua, http://uera.org.ua/uk/projects
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