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

Вітаємо Вас з прийдешніми святами!

Зичимо міцного здоров’я, творчого 
натхнення, здійснення усіх задумів, мрій та 
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Нехай Новий рік увійде у Вашу оселю 
світлим і радісним, принесе лише добробут, 
злагоду і процвітання!

З повагою та найкращими побажаннями,
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Дослідників Європейської Інтеграції
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ,

Насамперед дозвольте привітати Вас від імені Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської 
Інтеграції з Новим Роком 2020 та Різдвом Христовим,  висловити щиру вдячність за тісну співпрацю упродовж 
цього року та побажати вдалих починань і подальших звершень!

Українська спільнота викладачів і дослідників Європейського Союзу та європейської інтеграції впевнено 
міцнішає, послідовно розбудовує свій потенціал та відіграє все важливішу роль як в академічному 
середовищі, так і в українському суспільстві у реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Особливо вагому роль у цьому контексті надалі займають проєкти Програми ЄС Еразмус+ ім. Жана 
Монне, що сприяють зміцненню Європейських Студій в Україні та слугують важливим інструментом 
зближення нашої держави з ЄС. Цьогоріч перемогу отримали ще 23 нових проєкта Жана Монне в Україні, 
учасників яких хочемо привітати із заслуженим успіхом! 

Упродовж 2019 р. наша Асоціація активно працювала над двома проєктами, з реалізацією яких ми 
успішно впорались, зокрема завдяки Вашій підтримці. Зі свого боку, ми завжди раді поділитись з Вами 
нашим досвідом і завжди щиро радіємо нашій міжпроєктній співпраці, яка сприяє покращенню розуміння 
європейської освітньої політики, а також дозволяє спільно досліджувати, накопичувати та інтегрувати 
знання і досвід, створює можливості для започаткування нових ініціатив! Заохочуємо Вас надалі долучатись 
до наших заходів та запрошувати Ваших колег ставати членами нашої Асоціації.

  

Ми активно намагаємося бути присутніми в 
інформаційному просторі. Щомісячно виходить Вісник, де 
ми розповідаємо про наші з Вами спільні досягнення у сфері 
Європейських Студій і будемо надалі з радістю ділитись 
Вашими здобутками з нашою аудиторією, що охоплює всю 
Україну. Третій рік поспіль Асоціація видає Український  
Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій, де Ви 
можете опублікувати Ваш академічний доробок. Ми також 
щорічно організовуємо семінари-майстерні «Європейські 
Студії в країнах ЄС та за його межами. Сучасні тренди 
викладання Європейських Студій» за участю закордонних 
експертів, на яких було представлено кращі закордонні 
практики, а також проаналізовано український досвід. 

Ми надзвичайно вдячні за тісну співпрацю із закладами 
вищої освіти з різних частин України.  Зокрема, минулого року, 
Асоціація була залучена у реалізацію низки заходів спільно 
із Львівським національним університетом ім. І. Франка, 
Києво-Могилянською Академією, Київським національним 
торгівельно-економічним університетом, Київським 
національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова,  
Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. 
Довженка, Донецьким державним університетом управління 
у м. Маріуполь, Чорноморським національним університетом 
ім. Петра Могили, Українським католицьким університетом та 
іншими.

У 2019 році ми організували дві масштабні конференції. 
Зокрема, 19-20 березня 2019 року Асоціацією разом із 
Львівським національним університетом ім. І. Франка 
провели   міжнародну конференцію: «Україна – 
Європейський Союз: від партнерства до асоціації». 

Наші конференції мають ще одну особливість: ми також 
організуємо зустріч ключового спікера зі студентами, що 
несе особливу додаткову цінність. Цьогоріч ми провели 
зустріч колишнього європарламентаря Ендрю Даффа зі 
студентами Українського католицького університету. 
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З найщирішими побажаннями,

Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції

На наш погляд, проєкт став успішним за масштабом та результатами: 
на участь в Академії  у лютому 2019 р. було отримано 124 заявки з 
17 країн світу. Цей захід став унікальним майданчиком для молодих 
європеїстів з усіх шести країн учасниць Східного Партнерства, 
Казахстану і країн ЄС, які змогли представити свій академічний 
доробок у сфері Європейських Студій та осмислити досягнення і 
виклики Східного Партнерства на сучасному етапі. 

Спікерами наших заходів були відомі фахівці з 
країн ЄС та всіх країн Східного Партнерства, науковці 
із провідних академічних інституцій ЄС, зокрема 
Центральноєвропейського університету та Вільного 
Берлінського університету, представники провідних 
експертних медіа, як «New Eastern Europe» та лідери 
громадянського суспільства.

Які основні висновки за підсумками проєкту? В країнах Східного Партнерства, зокрема і в Україні, зростає 
когорта молодих амбітних викладачів та дослідників Європейських Студій. В той же час потребує уваги 
розвиток їхніх професійних та дослідницьких компетентностей. У рамках проєкту ініційовано створення 
мережі молодих дослідників з Європейських Студій з країн Східного Партнерства, де вони зможуть 
розбудувати тіснішу співпрацю з метою популяризації європейської інтеграції серед широкого загалу у їхніх 
країнах та сприяти створенню більш фахового середовища з євроінтеграційної тематики.

Незважаючи на завершення проєктів, наша діяльність триває. Попереду в нас багато ще багато задумів 
та планів, про які ми будемо Вас завчасно повідомляти та до яких запрошуватимемо долучитись. Вже у 
лютому 2020 р. Асоціація долучиться до організації воркшопу у рамках Мережі Жан Монне «Teaching and 
Learning Europe» у Львові.

Шановні колеги, дозвольте ще раз привітати Вас з прийдешніми святами та висловити сподівання, 
що завдяки нашим з Вами спільним зусиллям ми продовжуватимемо у наступному році розбудовувати 
потужну українську спільноту викладачів та дослідників європейської інтеграції.

Друга наша конференція «10-річчя Східного Партнерства: 
здобутки, виклики, перспективи», що відбулась 7 червня 
у Києві, була частиною проєкту «Aкадемія ЄС-Східне 
Партнерство: підтримка нового покоління дослідників 
з Європейських Студій» (aprei-project2018com.ua), про 
який варто розповісти детальніше. Його співініціаторами 
стали три Асоціації: Українська Асоціація викладачів та 
дослідників  європейської інтеграції, Асоціація досліджень 
Європейського Союзу Молдови, Асоціація досліджень 
Європейського Союзу Грузії.  

Ми дуже вдячні гостям за увагу до нашої діяльності та 
приємні слова про нашу ініціативу! Серед них Посол ЄС 
в Україні (2016-2019), пан Х. Мінгареллі, представники 
офісу Європейської та Євроатлантичної інтеграції, 
Міністерства освіти та науки України, профільного 
комітету з освіти Верховної Ради України, Association4U 
в Україні. Особливу вдячність ми висловлюємо 
Національному Еразмус + Офісу за увагу, щирість та 
постійну допомогу у діяльності нашої Асоціації! 
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Турнір з судових дебатів «Гідність і недискримінація як 
цінності Європейського Союзу»
17 грудня 2019 року у стінах конгрес-центру Сумського державного університету відбувся Турнір з судових 

дебатів «Гідність і недискримінація як цінності Європейського Союзу». Захід було організовано у рамках 
реалізації освітнього проєкту «600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE Впровадження в Україні цінностей 
Європейського Союзу», за фінансової підтримки Виконавчого агентства ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та 
культури в рамках напряму Модуль Жана Моне програми Erasmus+.

Цього року Турнір об’єднав представників Сумської філії Харківського університету внутрішніх справ, 
Сумського національного аграрного університету та ННІ права Сумського державного університету.  Суддями 
турніру виступали суддя сумського окружного адміністративного суду Осіпова Олена Олександрівна, кандидат 
юридичних наук Панкратова Вікторія Олегівна та кандидат юридичних наук, доцент Клочко Альона Миколаївна.

Організатори ставили собі за мету  виховання поваги до людської гідності та випробування передбачених 
українським законодавством механізмів захисту особи від дискримінації. Фабули, з приводу яких дебатували 
студенти, стосувались нелюдських умов утримання в місцях несвободи, відсутності належної медичної допомоги, 
дискримінації ромських дітей тощо.

«Ми хотіли не тільки поговорити про гідність в юридичному розумінні, а і переконати учасників заходу в тому, 
що гідність притаманна кожній людині, незалежно від її походження, віку, переконань, попередньої поведінки 
тощо. Так само ми спрямовували свої зусилля на пропагування інклюзії та припинення стигматизації вразливих 
груп населення – дітей, представників етнічних меншин, осіб з наркотичною залежністю тощо», - зауважила 
бейліф Турніру та виконавиця проєкту «Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу» Анна Славко.

«Повага до гідності кожної людини і відсутність дискримінації слугують базисом всієї європейської 
цивілізації, фундаменті, на якому базуються і якісна медична допомога, і належне соціальне забезпечення, і 
якісна освіта, і багато інших речей, якими захоплюються наші співгромадяни. Турнір з судових дебатів «Гідність 
і недискримінація як цінності Європейського Союзу» спрямований на привернення уваги майбутніх правників 
до проблем належного закріплення у законодавстві та правозастосовній практиці цінностей, спільних для всієї 
європейської цивілізації», - підсумувала академічна координаторка проєкту «Впровадження в Україні цінностей 
Європейського Союзу» Владислава Завгородня.

Джерело: http://kmeep.law.
s u m d u . e d u . u a / u k / n o v y n y /
turnir-z-sudovyh-debativ-gidnist-
i-nedyskryminaciya-yak-cinnosti-
yevropeyskogo-soyuzu
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Новини конкурсів Програми ЄС Еразмус+ 2020 р.

Головне про можливості програми Еразмус+ для організацій з України

Презентація міжнародного виміру Програми від Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних 
засобів і культури (ЕАСЕАС, Брюссель)

Відкриті можливості та статистика участі України в Програмі ERASMUS+ ELIGIBLE KEY ACTIONS

Також запрошуємо ознайомитись з Робочою програмою Annual Work Programme - 2020 р.

Додатково відкрито три конкурси: напрям КА3 - підтримка реформ, в яких країни-партнери програми Еразмус+ 
можуть виступати в ролі асоційованих партнерів, тобто мати користуватись розробленими матеріалами, мати 
ролі щодо розповсюдження інформації, та інші, проте не отримувати кошти ЄС. Знайдіть конкурс зі статусом 
відкритий OPEN - детальніше тут.

Можливості для участі всіх типів організацій, які працюють у сферах - освіти (середньої, професійно-технічної, 
вищої, освіти дорослих), професійної підготовки, молоді та спорту, а також для бізнесу і не тільки - відкриті в 
межах програми Еразмус+.  До Вашої уваги участь України у всіх напрямах та галузях програми ЄС Еразмус+ за 
2014-2019 рр. (коротко з прикладами проєктів) за посиланням тут (англ. і укр. мовами).

Для участі в конкурсах необхідно зареєструвати організацію на порталі ЄС та мати PIC Code.

Як зареєструвати організацію та подати проектну заявку - кроки та документи тут (укр. мовою).

Про всі можливості програми Еразмус+ для підготовки до участі в заході - тут.

Про важливі документи, розвиток вищої освіти, можливості програми, статистика - двома мовами з 
гіперпосиланнями - тут.

Загальна презентація всіх напрямів програми ЄС Еразмус+ для України - за посиланням тут.

Коротко про вплив програми Еразмус+ англ.мовою.

Деталі про конкурси для централізованих конкурсів: Проєкти Спільних магістерських програм Еразмус 
Мундус; Розвиток потенціалу вищої освіти, Жан Моне, Розвиток потенціалу молоді, Альянси знань, Спорт 
- на сайті ЕАСЕА за посиланням тут та для децентралізованих конкурсів: Міжнародна кредитна мобільність, 
Стратегічні партнерства з освіти та молоді, Мобільність молоді - на сайтах Національних агентств Еразмус+ тут.

За результатами звернення України до ЄС отримано окреме вікно фінансування для України на конкурси 
програми Еразмус+ 2019-2020 рр. на напрями КА1: Міжнародна кредитна мобільність (2,5 млн. євро), КА2: 
Розвиток потенціалу вищої освіти (2 млн. євро) і Жан Моне (0,5 млн. євро). Повідомляйте своїх партнерів про 
збільшення фінансування, особливо на проєкти з Міжнародної академічної мобільності.

Запрошуємо приєднуватись до спільноти Еразмус+ та звертатись за безкоштовними консультаціями до 
команди НЕО в Україні за контактами.

Про важливі документи, розвиток вищої освіти, можливості програми, статистика - двома мовами з 
гіперпосиланнями.

Залишились запитання чи потрібна допомога? Запрошуємо звертатись до команди НЕО в Україні для 
безкоштовних консультацій: office@erasmusplus.org.ua; +38044 332 26 45; +38044 286 66 68;

Детальніше за посиланням: https://erasmusplus.org.ua/novyny/1945-novi-konkursi-erazmus-2020-r.html

Нагадуємо що вже розпочались КОНКУРСИ ПРОГРАМИ 
ЕРАЗМУС+ на 2020 р., що триватимуть до січня, лютого, березня, 
квітня, жовтня 2020 р., відповідно за різними напрямами 
діяльності. Деталі оголошення про конкурс - за посиланням тут.

Оновлено Керівництво до програми Еразмус+ Programme 
Guide 2020 (1 версія 2020)- англійською мовою завантажити тут.

Попередня версія Керівництва переклад українською мовою (2 
версія 2019 р.) - нову версія буде оновлено в грудні.

До Вашої уваги коротко про головне - Еразмус+ напрям вищої 
освіти: що, для чого, куди, кому, скільки, коли - завантажити тут.

10

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/Erasmus_2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/EUkraine_results_KAs.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Project_base/Ukraine%20under%20Erasmus_13_Dec_2019_short.docx
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Participant_portal_mainsteps_Nov2018.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/Erasmus_2019.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/EUkraine_results_KAs2019.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/ErasmusOct_2019.pdf
mailto:%20office%40erasmusplus.org.ua?subject=
https://erasmusplus.org.ua/novyny/1945-novi-konkursi-erazmus-2020-r.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en?fbclid=IwAR3t8F4H1qcHLG6dUKBrNwpkeUbypNaTu2BeQkQF38nicIoZ8wbQNEvvPSw
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2019-UA%20highlighted%202.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/a-en-erasmusinternational-he-2020.pdf

