
СІЧЕНЬ 2022

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ ВІД ЦЕНТРУ «НОВА 
ЄВРОПА»

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | СІЧЕНЬ 2022

ЗАХОДИ В РАМКАХ 
ПРОЄКТІВ ім. ЖАНА МОННЕ

МІЖНАРОДНА ЗИМОВА ШКОЛА «СОЦІАЛЬНІ 
ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» В 
НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ім. М. ДРАГОМАНОВА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ В 
СумДУ 

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
БУДЬ У КУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОВИН ТА МОЖЛИВОСТЕЙ!

БІЛЬШЕ ПІДТРИМКИ ДЛЯ УКРАЇНИ: ЧОГО 
ЧЕКАЮТЬ ВІД СВОЇХ УРЯДІВ ГРОМАДЯНИ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

ІНШЕ

УКРАЇНА НА 63% ВИКОНАЛА УГОДУ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ З ЄС

EASTERN PARTNERSHIP DEMOCRACY INDEX 
2021

ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК 
ІСТОРИЧНОГО ПРИМИРЕННЯ У ЗНУ

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗІ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ

«МОЯ ДРУГА СВІТОВА»: У ЗНУ ВИСТУПИВ 
АКАДЕМІК МИКОЛА ЖУЛИНСЬКИЙ

Шановні колеги!

Українська Асоціація Викладачів і 
Дослідників Європейської Інтеграції 

та

Київський Національний 
Торговельно-Економічний 

Університет

анонсують проведення 
міжнародної науково-практичної 

конференції:

«ІДЕАЛЬНИЙ ШТОРМ» ДЛЯ 
ЕКОНОМІКИ ЄС ТА КРАЇН СХІДНОГО 

ПАРТНЕРСТВА

3-4 червня 2022 р.

м. Київ

Більш детальна інформація буде розміщена на сайті 
Асоціації.

ІСТОРИЧНІ ТРАВМИ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА-
ДИСКУРСІ: ЗАХИСТ ПРОЄКТІВ У ЗНУ

НОВИЙ НАБІР ДО ЄВРОШКІЛ-2022 ДЛЯ 
ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ

УКРАЇНА та ЄС
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Більше підтримки для України: чого чекають від своїх урядів 
громадяни європейських країн

На українському кордоні назріває 
серйозна загроза. Ще одне російське 
вторгнення видається цілком імовірним.

Враховуючи розміри російського 
контингенту, що зараз зосереджений 
поблизу кордону, і непохитний намір 
українців захищати власну свободу, наслідки 
можуть бути справді трагічними.

Одностайне та рішуче втручання Заходу 
є важливим, якщо ми прагнемо уникнути 
катастрофи. Нещодавнє опитування 
виявило, що західна громадськість 
підтримує проведення послідовної   політики 
на підтримку України. Ми вважаємо, що це важливий і вчасний меседж для західних лідерів.

Сьогодні західні лідери намагаються витримати правильний баланс між твердістю та зусиллями з 
недопущення ескалації.

ЧИ ГОТОВІ ВОНИ ПОСИЛИТИ ДИПЛОМАТІЮ НЕ САМИМИ ЛИШЕ САНКЦІЯМИ, А Й ВІЙСЬКОВОЮ 
ПІДТРИМКОЮ В РАЗІ НАЙГІРШОГО СЦЕНАРІЮ?

Ми подумали, що буде корисно систематично вивчати громадську думку в західних країнах, аби 
зрозуміти, як громадськість сприймає поточну кризу: яку політику щодо України вважають правильною 
люди в західних країнах? Чи готові громадяни підтримати своїх очільників у провадженні послідовної 
твердої політики, спрямованої на захист України?

Дослідження, проведене в шести країнах на замовлення Ялтинської європейської стратегії та 
Фонду Віктора Пінчука, включало 600 інтерв’ю у кожній із країн із респондентами з репрезентативної 
вибірки із загального населення у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі.

У всіх опитаних країнах, хоча, звісно,  і  не без національних розбіжностей у всіх питаннях, 
дослідження показало, що західне населення не лише підтримує рішучі дипломатичні та економічні 
заходи, а й виступає за воєнне втручання для стримування російської агресії та захисту кордонів 
України.

Якщо стримування не принесе результатів і Росія знову вторгнеться в Україну, населення західних 
країн тим більше висловлюється за військову підтримку з боку країн-членів НАТО.

Громадяни західних країн хочуть підтримувати Україну і вірять, що послідовна політика здатна 
забезпечити успішне стримування Росії. Водночас вони очікують від України та її керівництва повної 
віддачі в проведенні реформ та ліквідації корупції.

Ось деякі основні результати опитування.

Громадська підтримка в західних країнах заснована на загалом позитивному ставленні до України 
та ідеї вступу країни до ЄС і НАТО. 

Переважна більшість, або майже половина всіх респондентів, вважають, що Україна і Захід мають 
однакові цінності, зокрема 61% у Польщі, 57% у Великій Британії, 56% у Канаді, 54% у США, 48% у 
Німеччині та 47% у Франції. На те саме питання щодо Росії відповідь – однозначно «ні».

У відповіді на питання «Якщо ЄС/НАТО прийматиме кандидатів у найближчі п’ять-десять років, 
яку країну слід прийняти?» Україна посідає перше місце серед одинадцяти країн-кандидатів. 
Переважна більшість представників західної громадськості вважає, що для їхньої рідної країни 
важливо підтримувати Україну, її свободу та намагання захистити себе. Також більшість вважає 
надання підтримки Україні важливим для європейської безпеки.

ЗАХІДНА СПІЛЬНОТА ВИСТУПАЄ ПРОТИ ТОГО, ЩОБ «ПОЖЕРТВУВАТИ» УКРАЇНОЮ ЗАРАДИ 
ПОКРАЩЕННЯ ВІДНОСИН З РОСІЄЮ.

Продовження статті за цим посиланням.

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2022/01/26/7133108/
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Аналітичні звіти від Центру «Нова Європа»
Кожен з них присвячений детальному аналізу моделі часткової інтеграції п’яти європейських країн. 

У них також розміщені рекомендації для подальшого руху України до ЄС.

Перші публікації із серії — про швейцарську та британську моделі часткової інтеграції з 
Європейським Союзом. У них авторка Катерина Шинкарук вивчила унікальні особливості, переваги 
і недоліки швейцарської моделі. У матеріалі також проаналізовано обмеження у її застосуванні до 
інших держав, що не є членами ЄС. 

Швейцарська модель: дивитись

Британська модель: дивитись

Eastern Partnership Index 2021: 
Democracy and Good Governance, 
Policy Convergence and Sustainable 
Development

The EaP Index 2021 charts the performance of the six Eastern 
Partnership countries and their progress towards sustainable 
democratic development and European integration. For the first 
time, the EaP Index generates sectoral recommendations to help 
civil society, EaP policymakers, independent researchers, think-
tanks and the European Union make evidence-based decisions 
and practical reforms to enhance the EaP’s implementation. 

Find the Index here and a short briefer here.

Джерело: https://eap-csf.eu/

http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Swiss-model_ukr.pdf?fbclid=IwAR16Aij1SRhwVMzMUgoUkeaYvDv2G5f3DLd53yf3xP9f0AVCc5lSRHZoTC0
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Brit-model_ukr.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-Index-2020-2021.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-Index-2021-briefer.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_november_2021&utm_term=2022-01-30
https://eap-csf.eu/
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Дорогі друзі, 

Щиро запрошуємо Вас до участі в оновлених Міжнародних конференціях зі сталого розвитку, 
організованих Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ГО 
“Орієнтири сталого розвитку” (м. Івано-Франківськ) за партнерської участі нашої Організації та 
підтримки ПРООН в Україні! 

---------------

Просимо перейти за 
ПОСИЛАННЯМ для реєстрації 
у: 

>> SDL 2022 – Другій 
віртуальній міжнародній 
смарт-конференції зі сталого 
розвитку; 

>> SEVIC 2022 – Другій 
віртуальній міжнародній 
смарт-конференції зі сталої 
освіти; 

>> SF 2022 – Другому 
міжнародному смарт-форумі 
зі сталого розвитку “Грані 
сталості: сталий туризм”. 

---------------

Поряд з винятковою продуктивністю, інноваційний “розумний” формат конференцій пропонує 
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ ЧАСОВУ ГНУЧКІСТЬ: 

 (1) різного роду події розпорошено протягом року, долаючи виснажливість і часозатратність 
2-3-денного формату; 

(2) заходи Конференції проводяться в післяобідній та ранньовечірній час (Східноєвропейський час; 
ранок у США та Канаді); 

(3) заходи Конференції мають доволі помірну тривалість і є орієнтованими на дискусію. 

---------------

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ: 

(1) рух у ногу зі світом, який постійно змінюється; 

(2) ефективний нетворкінг  та зміцнення професійних зав’язків; 

(3) перспективна співпраця з однодумцями в галузі; 

(4) можливість поспілкуватися щонайменше з 8 авторитетними основними доповідачами (в межах 1 
конференції) на теми економічної, екологічної та соціальної сталості; 

(5) підтверджена сертифікатом участь у мінімум 2 вебінарах (в межах 1 конференції); 

(6) підтверджена сертифікатом участь у щонайменше 2 круглих столах (в межах 1 конференції); 

(7) 50% співфінансування публікації статті у журналі Scopus/WoS у відкритому доступі. 

---------------

Робоча мова – АНГЛІЙСЬКА. Участь – БЕЗКОШТОВНА. 

---------------

Контактна особа: Володимир Гошилик, директор ГО «Орієнтири сталого розвитку»; +380506752588 
(Viber, WhatsApp, Telegram), vbgoshylyk@gmail.com 

---------------

До зустрічі на конференціях :) 

https://forms.gle/tFq6YbQHw9UswJeLA
https://sdlconference.org/
https://sevic.org/
https://sustainabilityfacets.org/
mailto:vbgoshylyk%40gmail.com%20?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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Історичні травми в українському медіа-дискурсі: у ЗНУ 
захищали проєкти за модулем ім. Жана Монне «Європейська 
політика пам’яті»

7 грудня 2021 року у Запорізькому національному 
університеті відбувся черговий відкритий захист групових 
студентських проєктів за модулем Жана Монне «Політика 
пам’яті: європейський досвід для примирення в Україні» 
(620386-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).  

Цьогоріч слухачами міждисциплінарного курсу 
«Європейська політика пам’яті» стали студенти історичного 
факультету, які навчаються за освітньо-професійною 
програмою «Історія та політика». Майбутні фахівці у царині 
історичної політики й політики пам’яті представили на розгляд 
журі у складі доктора історичних наук Юрія Каганова, 
кандидата історичних наук Ольги Маклюк та доктора 
філологічних наук Олени Тупахіної п’ять проєктів за темами «Історична травма у дзеркалі мистецтва» 
та «Про що розповідають пам’ятники».  

Озброєні знаннями, здобутими під час вивчення чотирьох тематичних блоків курсу, дослідники 
впевнено й компетентно порівняли стратегії репрезентації російсько-української війни у вітчизняних 
кінофільмах «Кіборги», «Наші котики» та «Іловайськ». Увагу було приділено і трансформаціям 
історичного матеріалу у культурному продукті, і особливостям його рецепції різними типами аудиторії, 
і прийомам конструювання образу Іншого. У проєктах, зосереджених на монументальному мистецтві, 
об’єктом порівняння стали радянські та європейські пам’ятники, присвячені Другій світовій.  

Через гостроту обраних тем і актуальність матеріалу кожна з презентацій супроводжувалася 
жвавою дискусією. Як сполучати трагічне й комічне у фільмах про війну? Який художній образ – 
абстрактний чи конкретний – доцільніше використовувати для меморіалізації подій Другої світової? 
Чи варто витримувати хронологічну дистанцію між трагічною подією та її художнім зображенням?   

Високий рівень професійної підготовки та ерудиції студентів засвідчений у сертифікатах учасників 
міжнародного проєкту Erasmus+, урочисте вручення яких відбулося 9 грудня 2021 року під час 
засідання Круглого столу «Війни пам’яті» в Україні: шляхи до примирення».

Матеріали курсу «Європейська політика пам’яті» доступні на платформі Moodle (до курсу 
передбачений гостьовий доступ): https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11179

У ЗНУ обговорили застосування європейських практик 
історичного примирення в українському контексті

9 грудня 2021 року за ініціативи команди проєкту 
Erasmus+ Jean Monnet Module TEMPUS «Політика 
пам’яті: європейський досвід примирення для України» 
(620386-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) у 
Запорізькому національному університеті відбувся 
Круглий стіл «Війни пам’яті в Україні: шляхи до 
примирення». Участь в обговоренні питання консолідації 
українців взяли понад 80 осіб з усіх регіонів України 
- науковці, музейники, діячі культури, представники 
органів влади та неурядових організацій.

Приємно відзначити, що захід відбувався в 
новій тематичній аудиторії, облаштованій Запорізьким національним університетом в рамках 
співфінансування проєкту «Європейська політика пам’яті». Модерне конференц-обладнання 
дозволило провести засідання Круглого столу у змішаному форматі.  

Почесним гостем заходу став академік Національної академії наук України, директор Інституту 
літератури ім. Т.Г. Шевченка Микола Жулинський. Тема «війн пам’яті» має для нього особливе 
значення: уродженець Волині, у дитинстві Микола Григорович став свідком сумнозвісної Волинської 
трагедії. Можливо, саме тому свій виступ академік Жулинський розпочав з цитат відомого іспанського 
мислителя Хосе Ортеги-і-Гассета:  «життя кожного — це точка зору на універсум», а «єдино хибна 
перспектива — це та, яка вважає себе єдиною».
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Місток від трагедій давніх до трагедій сучасних перекинув представник Києво-Могилянської 
академії, кандидат історичних наук Мартін-Олександр Кислий, у доповіді якого йшлося про 
національну пам’ять кримських татар – народу, який вдруге стикається з ризиком втрати Батьківщини. 

Ґрунтовний аналіз кращих практик примирення, застосованих на теренах Європи після Другої 
світової війни, здійснив доктор історичних наук, професор, голова Запорізької регіонально комісії 
з реабілітації жертв репресій Федір Турченко. Директор Департаменту культури та інформаційної 
політики Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко разом з головою Запорізького 
наукового товариства ім. Якова Новицького Сергієм Білівненком навели чимало прикладів реалізації 
політики примирення через діалог з громадами, де відбувалися перейменування в рамках політики 
декомунізації. На об’єднавчій ролі Хортиці як пан-українського символу наголосив завідувач відділу 
науково-просвітницької роботи Національного заповідника «Хортиця» Сергій Дударенко. Директор 
Музею ЗНУ Володимир Лінніков представив цікаві кейси комунікації історичної травми через музейні 
експозиції, а представниця ГО «Інша освіта» Карина Фурса поділилася досвідом організації заходів 
у форматі «публічна історія». 

Резолюція Круглого столу буде передана Департаменту культури та інформаційної політики 
Запорізької обласної державної адміністрації для подальшого вдосконаленння політики пам’яті на 
регіональному рівні. 

«Моя друга світова»: в рамках проєкту ім. Жана Монне 
“Європейська політика пам’яті» у ЗНУ виступив академік 
Микола Жулинський

На початку ХХІ століття Україна, що наполегливо 
торує свій шлях до Європи, воює на два фронти: не 
лише військовому, але й ментальному. Війни пам’яті – це 
конфлікти, що спалахують через різницю в потрактуваннях 
історичних подій і розколюють суспільство за критерієм 
ставлення до минулого, а відповідно, й до візії спільного 
майбутнього. Адже історична пам’ять – це важливий чинник 
формування ідентичності, почуття приналежності до певної 
групи. Саме тому війни пам’яті часто використовуються 
як інструмент у політичних протистояннях чи зовнішніх 
ідеологічних агресіях. З метою протидії деструктивному 
впливу «війн пам’яті» модуль Жана Монне «Політика 
пам’яті: європейський досвід примирення для України» 
(620386-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE), що 

реалізується у Запорізькому національному університеті, проводить численні заходи з поширення 
кращих практик «терапії» історичної травми – через рітуали, меморіалізацію, мистецтво тощо. 

У символічну дату - 9 грудня 2021 року, Міжнародний день пам’яті жертв геноцидів, - свої резонансні 
роботи про травматичні події історії презентував у ЗНУ академік НАН України, директор Інституту 
літератури ім. Т.Г. Шевченка, доктор філологічних наук, професор Микола Жулинський. Микола 
Григорович – не лише вдумливий дослідник, але й сучасник багатьох визначальних подій буремного 
двадцятого століття. Його новаторський роман «Моя друга світова» (Премія Президента України 
«Українська книга року-2017») пропонує абсолютно нове осмислення сумнозвісної Волинської 
трагедії, яка й досі розводить народи по різні боки фронтів «війни пам’яті». А містично-метафоричний 
роман «Акордеон», герой якого уособлює трагічну долю цілого покоління українців, веде читача 
вогняними шляхами Другої світової, за колючий дріт німецьких концтаборів, аж на той бік Атлантики.

Окреслюючи концепцію «Моєї Другої світової» як поліфонічного роману-хроніки в голосах, 
академік Жулинський підкреслив, що війни пам’яті часто точаться там, де пам’ять домінантна ( така, що 
влаштовує провладні політичні еліти і нав’язується суспільству як офіційна інтерпретація історичних 
подій) конфліктує з пам’яттю колективною (яку творить і зберігає суспільство як таке). «Моя Друга 
світова», в такий спосіб, постає як спроба зафіксувати іманентне розмаїття інтерпретацій історичної 
події у колективній пам’яті, не лише записавши голоси живих свідків, але й надавши право голосу тим, 
хто за життя був позбавлений цього через ідеологічний диктат та політику замовчування.  

Чи відбудеться колись примирення українців і поляків навколо подій Волинської трагедії? Чи 
побачить світ книжка «Наша Друга світова», де в поліфонію голосів українців органічно увійдуть 
спогади іншої сторони конфлікту? Микола Григорович впевнений, що це обов’язково відбудеться – за 
умов, що політика пам’яті в обох країнах чинитиметься на засадах європейських цінностей, досягаючи 
консенсусу щодо травматичних подій історії через покаяння, прощення й суспільний діалог. 
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Науково-практичний круглий стіл в СумДУ 
28 січня 2022 року на базі Навчально-наукового інституту права Сумського державного 

університету відбувся Науково-практичний круглий стіл на тему: «Правове регулювання фінансових 
послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри».

До роботи круглого столу долучилися представники Науково-дослідного інституту приватного 
права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України,  Державного податкового 
університету, Юридичного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» , Національного авіаційного університету та інших 
навчальних закладів.

Основна увага була приділена питанням балансу публічних та приватних інтересів при регулюванні 
фінансових послуг, інституційно-правових моделей регулювання фінансового ринку, захисту прав 
споживачів фінансових послуг.

Захід відбувся в рамках реалізації проєкту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські 
стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Монне.

У зв’язку з обмеженнями проведення заходів через загрози поширення COVID19 захід було 
проведено онлайн. 

Більше інформації про захід можна дізнатись на сторінках за посиланням:

https://kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/yevropeyski-standarty-zahystu-prav-spozhyvachiv-
finansovyh-poslug

https://www.facebook.com/eufinpro

https://kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/yevropeyski-standarty-zahystu-prav-spozhyvachiv-finansovyh-poslug 
https://kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/yevropeyski-standarty-zahystu-prav-spozhyvachiv-finansovyh-poslug 
https://www.facebook.com/eufinpro
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Міжнародна Зимова школа «Соціальні виміри Європейських 
студій»

17 – 21 січня 2022 року відбулася 
міжнародна Зимова школа «Соціальні 
виміри Європейських студій» для 
студентів, здобувачів, молодих 
вчених, аспірантів, докторантів, 
дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства, на 
яку зареєструвалось більше 500 учасників з більш ніж 20 університетів, а також шкіл та коледжів 

України. При цьому  близько 300 учасників  було одночасно 
на онлайн платформі Zoom.  Зимова Школа проводилася в 
рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне «Кафедра 
Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських 
Студій»(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR та 
для підтримки сталості проєкту напряму Жана Монне Проєкт 
«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 у співпраці 

із Національним Еразмус+ офісом в Україні (проєкт ЄС). 
Співорганізаторами Зимової школи виступила команда 
Кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти 
Європейських Студій» із НПУ ім. М.П. Драгоманова (проф. 
Марья Нестерова, доц. Олена Яценко), Національного 
університету біоресурсів і природокористування в Україні 
(проф. Марина Дєліні) та факультету педагогічних наук 
DISFOR  Університету Генуї, Італія (проф. Діана Спулбер). 
Програма Зимової школи передбачала вивчення важливих 
курсів, що розкривають соціальні виміри європейських 
політик, вона відбувалась в онлайн та дистанційному 
форматах. Онлайн семінар «Європейська соціальна політика» (20 год, проф. Марина Дєліні), 
включав питання, що стосуються основних соціальних процесів в Європі, зокрема в ЄС. Онлайн 
інтенсив «Європейська політика соціальної згуртованості» (12 год, проф. Марья Нестерова) включав 

питання, що стосуються Європейської соціальної політики, 
Європейської політики згуртованості, Європейської молодіжної 
політики. Дистанційний курс «Європейська соціальна модель» 
(26 год, проф.Діана Спулбер) був спрямований на розвиток 
системи компетенцій, пов’язаних з феноменом європейської 
соціальної моделі як інтегративною сферою соціальної інновації, 
в якій на перетині формуються соціальні принципи та цінності, 
установки та індикатори 
економічного прогресу. 
індивідуальне ставлення 

та переконання. Дистанційний курс «Інклюзивна політика 
ЄС в освіті» (24 год, проф. Діана Спулбер) знайомив із 
практикою інклюзивної освіти в країнах ЄС. Дистанційний 
курс «Європейська політика соціальних інновацій» (12 год, 
проф. Марья Нестерова) знайомив із ефективною практикою 
інноваційної діяльності у провідних країнах світу та державної 
політики просування інновацій у країнах Європейського 
Союзу.  Дистанційний курс «Соціальні виміри європейських політик» (12 год, проф. Марья Нестерова), 
знайомив із принципами реалізації соціального фокусу європейських політик. Загальна кількість 
курсів Зимової школи складала 120 годин, 4 кредита  ECTS (включаючи 10 годин на тестування та 

самостійну роботу), з спільним сертифікатом Jean Monnet Chair 
SCAES з факультетом DISFOR, University of Genoa (Italy). Крім 
онлайн відвідування Зимової школи учасники підключались до 
Гугл класів, в яких було розміщено відеозаписи онлайн курсів, 
матеріали презентацій онлайн та дистанційних курсів,  тестові 
завдання та оцінювальні форми. 

Запис, детальна програма та матеріали Зимової школи 
розміщені на сайті проєкту www.scaes.info.  

http://www.scaes.info
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Представництво Європейського Союзу в Україні 
оголошує новий набір до Єврошкіл -2022 для школярів та 
студентів.

Кінцева дата подачі заявок 18:00, 07 березня 2022.

Для кого ця програма, хто може стати учасником?

Вперше з 2022 року у Єврошколах зможуть взяти участь 
учні середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які здобувають середню 
освіту (9-11 класи).

Студенти магістратури, або останнього курсу 
бакалаврату українських ЗВО денної форми навчання та 
аспіранти будь-якої форми навчання.

Коли відбуватиметься навчання?

З 15 березня по 31 травня 2022

Скільки модулів заплановано?

В рамках кожної школи заплановано проведення 10 онлайн-модулів, які включатимуть:

1) лекцію або презентацію від дипломатів або експертів Представництва ЄС в Україні, провідних 
європейських або українських експертів, викладачів, практиків;

2) відкриті дискусії, творчі майстерні, дебати, ігри та інші інтерактивні заходи на платформах Zoom/
Webex;

3) онлайн-тест.

Як стати учасником?

1. Заповнити анкету.

Посилання на анкету для школярів: https://bit.ly/3JyKBSq

Посилання на анкету для студентів: https://bit.ly/3HnBsKB

2. У разі успішного проходження конкурсу за анкетами необхідно пройти онлайн-тестування на 
платформі https://www.eustudydays.in.ua/

EU Study Days/Єврошколи - це проєкт Представництва Європейського Союзу в Україні, учасники 
якого мають змогу дізнатися більше про політику ЄС, відносини між Україною та ЄС та довідатися 
про цінності ЄС. У 2022 році учасники пройдуть 10 онлайн-модулів, що поєднують онлайн-лекції та 
інтерактивні навчальні формати. Дізнатися більше можна на сторінці Представництва Європейського 
Союзу в Україні.

Будемо раді бачити вас серед учасників Єврошкіл-2022!

Україна на 63% виконала Угоду про асоціацію з ЄС
Україна вже на 63% виконала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. 

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом збільшився до 63%. 
54 % було у 2020 році і 60% - у 2021, і 63% у нас є станом на початок цього року. Фактично за 2020 рік 
приріст склав 10%, за 2021 рік – 9%. Загалом 15% приросту за останні два роки», - сказав Шмигаль.

За його словами, найдинамічніше євроінтеграційні процеси відбувалися у сферах фінансових 
послуг(+ 26% виконаних завдань), сфері оподаткування(+24%) , громадського здоров’я (+17%), 
енергетики (+13%), транспорту (+12%), екології (+11%) та сільського господарства (+10%).

Шмигаль додав, що КМУ протягом минулого року затвердив 61 євроінтеграційний документ, а 
Верховна Рада ухвалила 37 законопроєктів, серед яких 20 – в цілому.

«Звичайно, цього року хочеться спрацювати набагато більше, амбітніше», - сказав глава уряду.

Джерело: https://www.ukrinform.ua/

https://bit.ly/3JyKBSq
https://bit.ly/3HnBsKB
https://www.eustudydays.in.ua/
https://www.ukrinform.ua/

