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Зробити Україну зрозумілою для Європи: як працює 
культурна дипломатія

Як працює українська культурна 
дипломатія? І як визначити її ефективність?

Протягом 2020 року Український інститут 
у співпраці з Радою зовнішньої політики 
«Українська призма», дослідницькою 
компанією InMind та Європейською 
дослідницькою асоціацією ERA, а також 
з Міжнародним фондом «Відродження» 
організували та виконали дослідження 
сприйняття України та української культури 
цільовими аудиторіями культурної 
дипломатії у семи країнах – Німеччині, Польщі, США, Туреччині, Угорщині, Франції, Японії.

Ми прагнули визначити ставлення та рівень обізнаності митців, культурних менеджерів, залучених 
до культурної співпраці посадовців та дипломатів щодо України та української культури.

Це важливо, адже інформація, що про нас знають і як саме сприймають, дозволяє сформулювати 
максимально практичну й ефективну стратегію культурної дипломатії у відповідній країні.

У цій статті для «Європейської правди» проаналізуємо головні висновки з досліджень у чотирьох 
країнах ЄС – Франції, Німеччині, Польщі та Угорщині.

«Свої» чи «чужі»?

Сприйняття певної країни і її культури має не завжди очевидний, але незмінно глибокий вплив на її 
політичні перспективи, а надто у випадку регіональних інтеграційних об’єднань.

Ми часто цікавимося, приміром, який відсоток громадян європейських країн вбачає Україну членом 
ЄС чи НАТО, але значно рідше – чому саме вони вірять чи не вірять у перспективи нашої інтеграції. І 
відповідь на це питання лежить глибше, ніж виконання формальних критеріїв та необхідних реформ, 
чи навіть майстерне переконання скептичних урядів у дипломатичних переговорах.

Вона зводиться до того, наскільки європейці бачать нас, з одного боку, як «своїх», «близьких», 
«зрозумілих», а з іншого – наскільки вирізняють серед інших держав Сходу Європи у розрізі цінностей 
та культури.

Тож які образи виринають в уяві європейських респондентів при слові «Україна» і наскільки 
близько вони підводять нас до «єдності у різноманітті»?

Перша особливість полягає у тому, що коли респонденти говорять про свої асоціації з Україною, 
то позитивні кількісно переважають, однак вони є дуже розпливчастими, неконкретними, доволі 
поверхневими враженнями чи візуальними образами.

Для німецьких респондентів характерним є образ просторих ландшафтів, для угорських – церков 
із золотими банями, для французьких – враження привітних та гостинних людей, для польських – 
певні історичні чи родинні асоціації.

Негативні асоціації натомість значно конкретніші: європейці знають Україну як країну, де вирує війна, 
де панують бідність і корупція, звідки походить масова трудова міграція, де трапилася Чорнобильська 
катастрофа. Тільки в Польщі і частково в Угорщині з’являються асоціації з прагненням до свободи, 
утіленим у кількох революціях.

Відтак це дослідження явно показує, що конфлікт із Росією посилив видимість і впізнаваність України 
на міжнародній арені, політично виокремив її з російського контексту, у певному сенсі намалював 
на карті. Однак контекст, у якому Україна з’являється у європейських ЗМІ, частіше негативний, а це 
навіть більше впливає на сприйняття широких верств населення, ніж опитаних фахових аудиторій.

Але навіть більш важливим, ніж розпливчастість позитивних асоціацій і вкоріненість чітких 
негативних образів, є те, що культурний бренд України, по суті, не сформований, йому відверто 
бракує конкретних образів і яскравих асоціацій, які творили б обличчя нашої країни.

Детальніше: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/06/22/7124623/

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/06/22/7124623/
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«Хвости» євроінтеграції: яких перепон варто чекати для 
нової угоди з ЄС

54% – саме таким є рівень виконання Україною свого 
євроінтеграційного «домашнього завдання». Такий рівень 
впровадження Києвом реформ, прописаних в Угоді про 
асоціацію з ЄС, напередодні назвали в уряді. А за минулий 
рік, уточнюють у Кабміні, Україна просунулася у реалізації 
УА на додаткові 10%.

Чи є це успіхом для України?

Перш за все, варто нагадати, що це показник стану 
реформ на кінець 2020 року, а отже, він показує ступінь виконання УА за шість років дії цього документа. 

Угода про асоціацію передбачає, що прописані реформи мають бути впроваджені протягом 
10 років – до кінця 2024-го. Тож, на перший погляд, ситуація виглядає цілком прийнятною. Наше 
відставання від графіка не видається критичним, особливо зважаючи на те, що відставання України 
сформувалося вже у перші роки дії УА. Спочатку ключовою причиною пробуксовування був опір 
парламенту – урядовцям та проєвропейським парламентарям доводилося захищати євроінтеграційні 
законопроєкти від додавання туди явно лобістських норм, а потім вони стикалися з проблемою, що 
таким документам бракувало підтримки «під куполом».

2019 рік додатково посилив відставання України – у рік президентських та парламентських 
виборів євроінтеграційна робота була фактично поставлена на паузу. Тож, виходячи з офіційної 
статистики, протягом минулого року уряду вдалося прискоритися з євроінтеграційною роботою і 
вийти на заплановану швидкість. Це – безумовний позитив, особливо зважаючи на те, що то був дуже 
складний «ковідний» рік, коли стимулів першочергово впроваджувати євроінтеграційні реформи 
було набагато менше, аніж зазвичай.

Разом із тим залишається відкритим питання: чи встигне Україна до 2024 року виконати всю 
домашню роботу? На презентації урядового звіту з євроінтеграції ЄвроПравда поставила це питання 
профільній віцепрем’єрці Ользі Стефанішиній, проте прямої відповіді на нього так і не отримала. Та 
вже незабаром це питання стане ключовим у відносинах України та ЄС. Останніми роками Київ 
декларує амбіції посилити інтеграцію з Євросоюзом, зробивши її набагато тіснішою, аніж прописано 
в УА. З цією метою зараз уряд вже веде консультації з Єврокомісією про оновлення угоди.

Проте будь-яке оновлення – це лише відносно незначні зміни (хоча й вони теж дуже важливі). 
Справжнього перегляду формату наших відносин із ЄС ми можемо вимагати лише за умови вичерпання 
можливостей, які дає чинна угода. І навпаки – «хвости» Києва з виконання домашнього завдання 
стануть чудовою можливістю для тих європосадовців, які воліли би пригальмувати українські амбіції, 
зняти це питання з порядку денного. Мовляв, навіщо Україні нові формати інтеграції з ЄС, якщо вона 
не здатна дати ладу і існуючим?

Чи здатний Київ прискоритися настільки, щоб подолати відставання?

Теоретично це цілком можливо, показники минулого року свідчать, що ми здатні працювати навіть 
за несприятливих обставин. Проте варто пам’ятати, що часу в нас дуже мало. Зовсім не чотири роки, 
як може здатися (з яких пів року вже минуло). По суті, нам лишилося трохи більше ніж півтора року. З 
2023 року країна піде на черговий електоральний цикл, і стимулів до реформ знову стане набагато 
менше. А крім того, у перші роки впровадження УА було можливо втілювати ті реформи, щодо яких 
є консенсус і які не зустрічають шаленого спротиву в парламенті. Чим далі, тим сильніший буде опір 
реформам. І це ще не йдеться про здатність депутатів вносити зміни у вже прийняті реформаційні 
законопроєкти, спотворюючи їхню суть.

Тож попереду – досить непрості роки.

Щоб довести справжність свого євроінтеграційного вибору, Україна має подвоїти свої зусилля з 
виконання УА. Саме це, на нашу думку, і є ключовим висновком перших шести років впровадження 
угоди.

Рух України до ЄС став впевнений, проте тепер, цитуючи Льюїса Керрола, «треба бігти з усіх ніг, 
щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше».

Києву потрібно бути готовим до цієї нової реальності.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/06/25/7124843/

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/06/25/7124843/
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Східне партнерство: заява Високого представника/Віце-
президента Жозепа Борреля за результатами зустрічі з 
Міністрами закордонних справ Грузії, Республіки Молдова 
та України

Доброго ранку, шановні Панове Міністри [Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ 
Грузії Давід Залкаліані, в.о. Прем’єр-міністра, Міністр закордонних справ та європейської інтеграції 
Республіки Молдова Ауреліу Чокой і Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба], дорогі 
друзі, я радий вітати вас сьогодні у Брюсселі.

Ви знаєте, що Європейський Союз надає велике значення своїм відносинам зі східними партнерами, 
і ми вважаємо цей регіон пріоритетним у контексті нашої підтримки та відданості. Я впевнений, що 
сьогодні Європейська Рада вкотре підтвердить цю важливість і нашу прихильність.

Дозвольте мені передусім дуже чітко заявити, що Європейський Союз повинен пишатися тим, що 
наші партнери хочуть зблизитися з нами, хочуть зблизитися з Європейським Союзом і навіть стати 
його членами. Надто часто, всередині Європейського Союзу, ми сприймаємо як належне те, що нам 
вдалося створити - простір процвітання, безпеки й можливостей для всіх.

Наш Союз не є досконалим, але той факт, що багато країн розглядають членство в ньому як 
стратегічну мету, є великим компліментом. Я іспанець, і, походячи з Іспанії, я можу сказати, що коли 
ми були поза Європейським Союзом, то ми справді хотіли стати його частиною. Тому що ми розуміли, 
що це був шлях вперед до кращого та більш безпечного майбутнього. Тож я повинен привітати тіснішу 
координацію між Грузією, Республікою Молдова та Україною, а також їхнє прохання про посилену 
співпрацю з Європейським Союзом.

Важливий аспект нашого Східного партнерства полягає не лише в побудові зв’язків між 
Європейським Союзом і нашими країнами-партнерами, але також і в побудові зв’язків між ними - 
між самими партнерами. І це добре. З кожним з Вас ми не лише співпрацюємо в межах Східного 
Партнерства, але також маємо Угоди про асоціацію, включно з поглибленими та всеохопними зонами 
вільної торгівлі. Ці угоди є найбільш всеохопними з-поміж тих, що Європейський Союз має з будь-
яким іншим партнером, з будь-яким з його партнерів. Угоди зобов’язали нас посилити нашу політичну 
асоціацію та економічну інтеграцію, чим ми і займаємося.

Повне виконання цих угод є ключовим для того, щоб використати всі можливості, які вони надають: 
наприклад, подальші торгівельні обміни, розширення безпекової співпраці, особливо в нових сферах, 
як-от боротьба з дезінформацією, кібер- та гібридними загрозами, а також посилення співпраці 
щодо навколишнього середовища та у питаннях зв’язку. Як ми вже говорили, ці питання визначають 
сьогодення.

Дозвольте мені також зазначити, що зближення з Європейським Союзом потребуватиме роботи 
з обох сторін. Ви знаєте, що у кожній з Ваших країн існують ключові сфери реформ, які вимагають 
швидких, всеохопних і справжніх покращень. Ми можемо наблизити законодавство, поглибити 
співпрацю та просунутись вперед у контексті спільної роботи лише в тому випадку, якщо ці реформи 
будуть повною мірою впроваджені та втілені в життя.

Ми підтримуємо кожного з Вас у цих зусиллях і надаємо політичну та фінансову підтримку. 
Наостанок скажу про відповідальність наших партнерів щодо впровадження реформ. Цей рік є 
важливим для Східного партнерства. Разом з Європейською Комісією, ми фіналізуємо порядок денний 
на період після 2020-го року, що містить конкретні результати й цілі.

Саміт Східного партнерства відбудеться у грудні. Я розумію: усі ми шкодуємо через те, що він був 
[раніше] відкладений, як і інші саміти. Але в грудні, коли цей саміт відбудеться, ми маємо можливість 
запустити новий порядок денний та домовитися щодо спільного бачення майбутнього. Дорогі 
колеги, дорогі друзі, ми сподіваємося на розвиток відносин на основі принципів інклюзивності та 
диференціації. Ці принципи мають бути застосовані сукупно, і це потребуватиме гнучкості обох сторін. 
Я розраховую, що Ви, Грузіє, Молдово і Україно, відіграєте повноцінну та конструктивну роль у цьому 
процесі. Я також з нетерпінням чекаю можливості - як тільки вірус дозволить нам подорожувати - 
невдовзі відвідати Вас та поділитися з Вами цими застереженнями і цілями.

Щиро вдячний Вам за візит до Брюсселя.

Посилання на відео: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-208102

Джерело: https://eeas.europa.eu/

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-208102
https://eeas.europa.eu/
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КОМАНДА ПРОЄКТУ EU CLIMATE LEADERSHIP РОЗРОБИЛА 
ПІДРУЧНИК З КЛІМАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА

Днями проєктна команда СНАУ під керівництвом 
очільниці кафедри ім. Жана Монне Олени Мельник, 
в рамках проєкту Erasmus+ Jean Monnet Chair “EU 
Climate Leadership” 620031-EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-CHAIR розробила електронний навчальний 
посібник з кліматичного лідерства «Оцінка впливу на 
довкілля: впровадження природоохоронних практик 
та кліматичної політики ЄС».

Підручник складається з теоретичної та практичної 
частини. Теоретична частина у трьох модулях 
розповідає про загальні засади оцінки впливу на 
довкілля; види людської діяльності, які найбільше 
впливають на природу; методологію проведення 
комплексної оцінки такого впливу та про практики 
європейських країн у цій галузі. У практичній частині 
зібрані вправи та завдання, які допоможуть повною 
мірою засвоїти знання.

Метою навчального посібника є надання допомоги 
студентам в освоєнні дисципліни «Оцінка впливу на 
довкілля». Завантажити посібник можна тут.

Запрошуємо долучитись до Інформаційних днів Horizon 
Europe (28.06-09.07.2021, он-лайн)

Запрошуємо долучитись до Інформаційних 
днів Horizon Europe, що відбудуться з 28 
червня по 9 липня 2021 року он-лайн.

10-денний захід дасть можливість 
потенційним аплікантам та іншим 
стейкхолдерам досліджень та інновацій ЄС 
отримати інформацію та задати питання щодо 
новин, основних інструментів фінансування та процесів Horizon Europe.

Інформаційні дні Horizon Europe будуть відкриті для участі без попередньої реєстрації.

Інформаційні дні Horizon Europe включатимуть 9 тем, кожна з яких передбачатиме програму 
ексклюзивних дискусій та практичних сесій, присвячених різним кластерам або частинам нової 
програм.

Інформаційні сесії будуть відбуватися за наступним графіком:

• 28 June - Infrastructures

• 20 - 30 June - Digital, industry & space (cluster 4)

• 30 June - Civil security for society (cluster 3)

• 1 July - Culture, creativity & inclusive society (cluster 2)

• 1 July - The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under Horizon Europe

• 2 July - Health (cluster 1)

• 5 - 6 July - Climate, energy & mobility (cluster 5)

• 7 - 8 July - Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (cluster 6)

• 9 July - European Research Area (ERA) & Widening

Джерело: https://erasmusplus.org.ua/

https://aprei.com.ua/posibnyk-z-klimatychnogo-liderstva-oczinka-vplyvu-na-dovkillya-vprovadzhennya-pryrodoohoronnyh-praktyk-ta-klimatychnoyi-polityky-yes/
https://erasmusplus.org.ua/
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СЛУХАЧІ КУРСІВ З КЛІМАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА 
ПРЕДСТАВИЛИ ВЛАСНІ ПРОЄКТИ ПО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

26 травня на базі Сумського національного аграрного університету відбувся захист проєктів 
учасників Сертифікатних курсів з кліматичного лідерства для бакалаврів та магістрів. Курси проходили 
в режимі онлайн в рамках проєкту Erasmus+ Jean Monnet Chair “EU Climate Leadership” 620031-EPP-
1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR з лютого 2021 року.

Однією з умов участі у навчанні була розробка власного проєкту, який би сприяв імплементації 
європейської політики щодо протидії змін клімату в українські реалії. 26 травня учасники представили 
розроблені проєкти і у ході презентації, врахувавши поради експертів та колег, могли покращити їх, 
щоб реалізувати більш ефективно.

З огляду на заходи безпеки під час пандемії та участь представників з різних регіонів України, 
захист проєктів проводився у змішаному режимі – частина учасників були присутні особисто, а 
частина були підключені онлайн.

За результатами ми навчання, кожен з учасників отримав сертифікат про підвищення кваліфікації 
із відповідною кількістю годин та кредитів системи ЄКТС – для бакалаврів 90 годин (60 аудиторної 
роботи), для магістрів та аспірантів – 180 годин (120 годин аудиторно ї роботи).

Більше фото за посиланням.

https://jm.snau.edu.ua/2021/05/26/sluhachi-kursiv-z-klimatichnogo-liderstva-predstavili-vlasni-proiekti-po-zahistu-dovkillja-26-travnja-na-bazi-sumskogo-nacionalnogo-agrarnogo-universitetu-vidbuvsja-zahist-proiektiv-uchasnikiv-sertifi/
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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ «ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ 
УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА»

4901 відповідь на запитання анкети й 46 фокус-
груп в усіх регіонах України – такі результати 
першого етапу Всеукраїнського опитування 
«Ціннісні орієнтири українського студентства», 
що здійснюється APREI в рамках міжнародного 
проєкту «Майбутні шляхи: активізація спільних 
ініціатив академічних та громадських спільнот 
в Україні» (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-
SUPPA-EU–EaP). Задля розробки дієвої стратегії 
промоції європейських цінностей у студентському 
середовищі вкрай важливо розуміти, чим живуть, 
про що мріють, на що сподіваються і яким саме 
бачать своє майбутнє більше мільйона здобувачів 
вищої освіти з великих і малих, класичних і спеціалізованих ЗВО: майбутні вчителі й інженери, юристи 
й медики, військові й музиканти, моряки й пілоти, співробітники ДСНС та МВС – ті, хто за декілька 
років визначатимуть обличчя нової, проєвропейської України. Майже кожного дня, впродовж трьох 
місяців, всі вони – 452 особи загалом - зустрічалися з дослідницькою групою APREI, щоб дати свої 
відповіді на такі прості й водночас складні запитання: про щастя й успіх, про острахи й сподівання 
щодо майбутнього, про те, чим старше покоління відрізняється від молодшого і яку рису характеру 
варто подарувати власній дитині, щоб та відбулася як людина. 

Усі відповіді, отримані під час фокус груп, вдало доповнять результати онлайн-анкетування, проте 
деякими з них хочеться поділитися просто зараз. 

«У моєї бабці в шафі стояли кришталеві бокали, 
яких не можна було чіпати. Старше покоління 
завжди все відкладає на потім, а життя – воно тут і 
зараз». 

«Я сам родом з Криму, і зараз, подивившись, 
що там відбувається, розумію, що нічого більш 
важливого за свободу немає. Коли в тебе є свобода, 
в тебе є все». 

«Чому саме власна справа? Ну, давайте будемо 
чесними. Як у нашій державі все працює? Я катався 
по країні і бачив, що робочі місця не цінуються, школи 
закриваються… Так, на будь-якому підприємстві ти 

працюєш на користь державі, але у будь-який момент тебе можуть скоротити – і все, залишишся без 
копійчини, якщо нічого не зберігав. І що робити? Ні, для мене свій бізнес – це більш надійний спосіб 
заробітку». 

«Більш за все боюся опинитися в ситуації, яку не можу контролювати – війна, епідемія цьому 
навчили». 

«Боюся не виправдати власних очікувань. Боюся, 
що те, про що я мрію, не здійсниться. Так, кажу собі, 
що все залежить від мене, але направду воно так 
не працює». 

«У вихованні своїх дітей буду давати більше 
свободи, більше поваги до особистого простору і 
відчуття приватності». 

«Моя мрія – жити у вільній, сильній, демократичній 
країні. І щоб для цього не треба було кудись 
виїжджати». 

У багатьох випадках до фокус-груп приєднувалися й викладачі. Всі вони, послухавши відповіді 
своїх вихованців, одностайно зазначили: відкрили їх для себе з нового боку, а подібних розмов на 
рівних дуже бракує усім учасникам навчального процесу. Тож сподіваємося, що опитування APREI 
започаткує добру традицію таких відвертих і важливих обговорень.
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ЦІННІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ
Конференція «Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи», що відбулася 

у Запорізькому національному університеті в рамках реалізації міжнародного проєкту Erasmus+ Jean 
Monnet Module “European Values in Literary Arts” (EUVOLIA), об’єднала 265 науковців, викладачів, 
студентів, публічних інтелектуалів і менеджерів освіти з усіх регіонів України та п’яти європейських 
країн: Нідерландів, Швеції, Великої Британії, Сербії й Німеччини. Впродовж двох днів, 28-29 травня 
2021 року, учасники конференції брали участь у панельних і секційних засіданнях, круглих столах, 
тренінгах і воркшопах, присвячених різним аспектам проблеми комунікації європейських цінностей.

Пленарне засідання «Ціннісні виміри 
української освіти» повною мірою засвідчило 
міждисциплінарний характер заходу. Так, голова 
Секретаріату НАЗЯВО Михайло Винницький 
торкнувся одного з найгостріших питань порядку 
денного в сучасному освітньому дискурсі – процесу 
реформування аспірантури як маркеру глибинного 
ціннісного зсуву всередині української академічної 
спільноти. Координатор проєкту Erasmus+ KA2 
DESTIN професор Ієн Гедд (університет Бат-Спа, 
Велика Британія) поміркував про ціннісний вимір 
журналістської освіти. Голова правління Української 
асоціації викладачів і дослідників європейської 
інтеграції Ірина Сікорська не лише яскраво окреслила 
європейську ідентичність як цілісний концепт, але 
й продемонструвала успіхи у її конструюванні 
на теренах України за допомогою інструментів 

програми Erasmus+. Професорка Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, 
очільниця кафедри ім. Жана Монне Марья Нестерова розповіла про успіхи проєктів SCEGES та 
EVDISD у розбудові інклюзивного освітнього середовища на засадах європейських цінностей. 
Своїми міркуваннями щодо ролі художнього перекладу у розбудові проєвропейської національної 
ідентичності поділився відомий перекладач, екс-заступник Міністра освіти і науки України, професор 
Максим Стріха. Естафету підхопив професор університету Умео (Швеція) Роман Горбик, який 
наочно продемонстрував процес концептуалізації поняття «Європа» в українському суспільному й 
культурному дискурсі від 1500-х років до наших днів. Філософський роздум представника місії ОБСЄ 
у Сербії Кірона Ріда стосувався мови й художнього тексту як інструментів роз’єднання й воз’єднання 
націй. В аналітичній розвідці завідувачки кафедри перекладознавства Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка, стипендіатки Програми ім. Фулбрайта, професорки Лади Коломієць 
постали нагальні питання протидії «імперському новоязу» Російської Федерації в інформаційній війні. 

У круглих столах, присвячених комунікації європейських цінностей через журналістську освіту, 
взяли участь провідні зарубіжні й вітчизняні експерти у галузі медіа-студій: директор Академії 
Інтерлінк (Німеччина) Вернер Еггерт, тренер Академії Дойче Велле (Німеччина) Ерік Альбрехт, 
екс-президент Європейської асоціації журналістської освіти (Нідерланди) професор Ніко Дрок, 
директорка Українського інституту медіа й комунікацій 
Діана Дуцик. 

Родзинкою першого дня конференції стала 
презентація книги Михайла Винницького «Український 
Майдан, російська війна: хроніка та аналіз Революції 
Гідності» за участі знаних фахівців з новітньої історії 
України – професорів ЗНУ Федора Турченка та Юрія 
Каганова. Відомий академічній спільноті як натхненник 
багатьох прогресивних реформ в українській освіті, 
Михайло Винницький вкотре доводить залежність 
сталості якісних змін від міцності ціннісних підвалин 
суспільства. Революція Гідності, на думку автора, наново 
концептуалізує фундаментальну європейську цінність 
гідності не лише для України, але й для світу. Символічно, що послухати автора прийшли цьогорічні 
випускники трьох міжнародних проєктів за програмою Erasmus+ Jean Monnet: EU-Indy, TEMPUS 
та EUVOLIA. Кожний із зазначених модулів значною мірою ґрунтується на концепції європейських 
цінностей – чи то у журналістській освіті, чи то у політиці пам’яті й примирення, чи то у художніх 
текстах. Наприкінці презентації слухачі модулів Жана Монне отримали з рук очільника Секретаріату 
НАЗЯВО сертифікати про успішне завершення навчання. 
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Жодна розмова про цінності в українській освіті неможлива без залучення ключових бенефіціарів 
освітньої реформи – представників студентства. Панельна дискусія «Європейські цінності в 
українській освіті: студентська перспектива» під головуванням Анастасії Долгополової (ЗНУ) та 
Костянтина Агафонова (Українська асоціація студентів) зібрала очільників органів студентського 
самоврядування 8 провідних вишів України. Студенти обговорили питання академічної доброчесності, 
кращі практики впровадження студентоцентричних підходів, нюанси взаємодії органів студентського 
самоврядування з топ-менеджментом тощо. 

Підбиваючи підсумки двох напружених, але напрочуд цікавих, сповнених нових відкриттів і 
яскравих вражень днів конференції, організатори й гості відзначили, що ця подія стала справжнім 
науковим святом. Розмаїття запланованих заходів, багатовекторність тематики, сузір’я ключових 
спікерів, гострота порушених проблем – все це у сукупності забезпечило успіх конференції і надає 
підстави сподіватися на продовження наукової дискусії наступного року. 

Міжнародна літня школа з безпеки водних ресурсів
17−18 червня 2021 р. на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

відбулась Міжнародна літня школа з безпеки водних ресурсів, яку присвячено 25-річчю університету.

Школа проводилась у рамках міжнародного проєкту Еразмус+ Жана Монне, який реалізується 
під егідою двох університетів (ЧНУ імені Петра Могили, Україна і Університет Західної Англії, Велика 
Британія) на кафедрі екології. Координаторм цього проєкту є професор кафедри екології, доктор 
педагогічних наук Олена Мітрясова. Команда інтернаціональна – це представники кафедри екології 
«Могилянки» доценти Віктор Смирнов і Євген Безсонов, а також професор Університету Західної 
Англії Чед Стеддон.

Мета Літньої школи – обмін знаннями на набуття досвіду щодо кращих практик в галузі безпеки 
водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку.

Цільовою аудиторію є, насамперед, студенти спеціальності «Екологія», а також науковці, практики, 
громадські діячі, державні службовці тощо. Цього року школа об/єднала представників понад 40 
організацій з різних міст України (Харків, Київ, Львів, Івано-Франківськ, Херсон, Одеса, Миколаїв, 
Мелітополь, Вінниця, Кам/янець-Подільський, Кременчук, Суми, Рівне, Запоріжжя, Переяслав, Умань, 
Дніпро та ін.) та понад сто учасників.

У цьому ювілейному для університету році проведення школи співпало з виданням другого випуску 
(перший був у 2016 р.) міжнародної колективної монографії з безпеки водних ресурсів, де зібрано 
найактуальніші праці українських та закордонних учених (Велика Британія, Польща, Словаччина, 
Грузія тощо), з якими відбувається активна творча співпраця кафедри екології.

Спікерами школи запрошено найавторитетніших фахівців в галузі природоохоронної справи, 
гідроекології, моніторингу водних ресурсів, водопідготовки та менеджменту.  

Міжнародна літня Школа отримала підтримку з боку команди Національного Еразмус+ офісу в 
Україні (м. Київ) в особі її керівника пані Світлани Шитікової, а також управління екології та природних 
ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, яке очолює Дмитро Мац. 

Захід став успішним і завершальним в історії реалізації Міжнародного проєкту Ерахмус+ Жана 
Монне Модуль з безпеки водних ресурсів, а для усіх його учасників – це є унікальна можливість щодо 
професійного зростання, обміну практиками та мотивації для подальших творчих співпраць. 
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Досвід реалізації проєкту «Україна – ЄС: міжкультурна 
комунікація в освіті»

18 листопада 2020 року на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
розпочато реалізацію проєкту за напрямом Жан Монне Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ 
620354-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE на тему: «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в 
освіті».

Координатор проєкту – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики 
початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Л. Г. Гаврілова. Виконавці 
проєкту: доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової, технологічної та 
професійної освіти І. А. Хижняк, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 
української мови та літератури О. Л. Біличенко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 
і практики початкової освіти О. С. Бескорса, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
практики початкової освіти О. Є. Ішутіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики 
початкової освіти О. В. Ябурова. 

Цілями та завданнями проєкту є введення курсу в галузі європейських студій до навчального 
плану підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 
задля формування їхньої готовності до дипломатичної взаємодії, досягнення порозуміння та долання 
бар’єрів у комунікації; сприяння інтеграції молоді України до світового та європейського молодіжного 
співтовариства; підтримка тенденції до забезпечення високої якості життя, що є однією із передумов 
формування позитивного ставлення до процесів Європейської інтеграції України; розвиток 
патріотизму та активної громадянської позиції представників молодого покоління. 

Робочою групою проєкту розроблено веб-сторінку задля інформування зацікавлених осіб про 
перебіг проєкту та про релевантні питання Європейської інтеграції України (http://psll.paradox.
dn.ua/erasmus), логотип та банер проєкту для проведення інформаційної кампанії щодо популяризації 
проєкту та європейської інтеграції. 

У другому семестрі 2020 – 2021 н. р. було впроваджено навчальну дисципліну «Міжкультурні 
комунікаційні студії» в освітній процес підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти 
спеціальності 013 Початкова освіта ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
розроблено та запроваджено дистанційний курс «Цифрові сервіси міжкультурної комунікації» на 
платформі дистанційного навчання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1978). 

17 – 20 травня 2021 р. організовано та проведено літню школу «Інтеграція через комунікацію» для 
учителів закладів загальної середньої освіти.

Рис. 1. Головна сторінка веб-сайту проєкту

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1978
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20 травня проведено круглий стіл «Міжкультурна комунікація в освіті: досвід упровадження 
проєкту» для обміну досвідом про реалізацію проєктів напряму Жан Монне Модуль із запрошеними 
спікерами (Петро Крайнік, експерт та менеджер напряму Жан Монне, Національний Еразмус+ 
офіс в Україні; Олена Демченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Олена Семеног, 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, керівник 
науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Андрій Гриценко, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, Глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка).

Закінчився 1-й етап реалізації проєкту «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті». 
Попереду видання методичних матеріалів, підготовка та проведення комунікаційних заходів, а 
також продовження викладання курсу «Міжкультурні комунікаційні студії» для майбутніх магістрів 
початкової освіти.

Рис. 2. Круглий стіл «Міжкультурна 
комунікація в освіті: досвід упровадження 
проєкту» 20.05.2021. Виступ О. Семеног (м. 

Суми)

Рис. 3. Круглий стіл «Міжкультурна 
комунікація в освіті: досвід упровадження 
проєкту» 20.05.2021. Виступ О. Ішутіної (м. 

Слов’янськ)

Рис. 4. Учасники проєкту з виготовленою інформаційною продукцією
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Заходи в рамках проєкту модуль Жана Монне «Європейська 
інтеграція України в умовах Індустрії 4.0»

Заходи які відбувались в рамках нашого проєкту 
звісно перемістились в онлайн і ми вже потроху стаємо 
віртуозами онлайн конференцій, із застосуванням всіх 
їх платних і безплатних можливостей. Особлива історія 
це робота в кімнатах, наприклад в конференціях Zoom, 
це просто знахідка для наших тренерів та лекторів. 
Адже зацікавленість модулем перевищила всі наші 
очікування і ми цьому дуже раді. Так на тренінгу у 
п.Ольги Прокопенко були присутніми 92 слухачі! І не 
просто були, як то кажуть статисти, а змогли навіть 
пройти онлайн стажування (TEADMUS, Естонія 
Таллінн), це абсолютно новий рівень можливостей 
для нас, в умовах пандемії коронавірусу. А тренінг Soft 
Skills Course не залишив байдужими наших слухачів, які 
оцінили його від 7 до 10 балів. Словом, кожний із наших 
тренерів-лекторів має, як зараз кажуть конкурентні 
переваги, п.Віталіна Бабенко - академічний підхід до 
справи, п. Ева Коханська – поєднання науки і бізнесу. 

В травні ми підбивали річні підсумки, на жаль урочисто це не можна було зробити, через карантинні 
обмеження, однак  143 наших слухачі успішно склали випробування – пройшли підсумковий контроль 
в системі Moodle Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 10 дисциплінами й 
отримали сертифікат участі у нашому проєкті, вітаємо!

Юлія Прус, одна із наших молодих та енергійних колег із Каразінської школи бізнесу, нещодавно 
захистила дисертацію і долучилась до нашої справи – справи модуль Жана Монне «Європейська 
інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» 611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE, знайшла час та 
натхнення, адже, загальна кількість дисциплін склала 114 годин.

Щоб долучитись до нашого проєкту реєструйтесь за цим посиланням https://cutt.ly/WhFc50e. 
Проєкт реалізується на кафедрі міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова.

Система дистанційного навчання - https://dist.karazin.ua/moodle/ (доступна після реєстрації 
участі в проєкті та системі moodle)

https://cutt.ly/WhFc50e
https://dist.karazin.ua/moodle/
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З 4 по 8 травня 2021 р. відбувся 
навчальний візит команди проєктів Жана 
Монне з представників різних українських 
університетів в Італію. Візит відбувався 
онлайн через карантинні обмеження в умовах 
пандемії. Навчальний візит проводився в 
рамках імплементації проєкту напряму Жана 
Монне «Європейські цінності різноманіття 
та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ 
Jean Monnet Project «European values 
of diversity and inclusion for sustainable 
development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-
1-UA-EPPJMO-PROJECT та проєкту Кафедра 
Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти 
Європейських Студій»(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, що впроваджуються в 

НПУ ім. М.П. Драгоманова. Навчальний 
візит до Університету Генуї - інноваційного 
вищого навчального закладу та лідера 
у практичному застосуванні механізмів 
цінностей ЄС в освітніх процесах, розвитку 
громади, партнерстві університетів та 
бізнесу був ключовим заходом проєкту 
Жана Монне EVDISD. Також навчальний 
візит включатиме зустрічі з керівництвом 
та персоналом університету Інсубрія, 
студентами та дослідниками. Програма 
навчального візиту включала також  
практичні воркшопи з подальших завдань 
EVDISD. Програму навчального візиту 
щодо отримання найкращої практики 

впровадження європейських цінностей ЄС, 
зокрема, в сфері різноманіття та інклюзії 
розробила внутрішній європейський експерт 
проф. Д. Спулбер (Університет Генуї) спільно 
з академічним координатором проєктів Жана 
Монне проф. М. Нестеровою (НПУ ім. М.П. 
Драгоманова). На спільному обговоренні були 
окреслені подальші можливості для співпраці, 
зокрема, в проєктах напряму Жана Монне 
та інших напрямах Еразмус+. По результатам 
навчального візиту та з нагоди святкування 
Дня Європи в Україні 15 травня 2021 р. було 
проведено круглий стіл, на який зареєструвалось 
274 учасника з 25 університетів. Запис, детальна 

програма та матеріали навчального візиту та  
круглого столу можна знайти на сайті проєкту 
www.evdisd.info та на сайтах університетів-
партнерів.

JEAN MONNET PROJECT EVDISD 620545-EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-PROJECT

JEAN MONNET СHAIR SCAES - 620635-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-CHAIR

http://www.evdisd.info

