
ЄВРОДАЙДЖЕСТ
 Будь у курсі європейських новин та можливостей! 

Українська Асоціація Викладачів та 

Дослідників Європейської Інтеграції 
успішно провела міжнародну 

конференцію на тему європейських 

студій
02 червня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична 

конференція «Європейські студії: здобутки, виклики та перспективи». 

Конференцію було спільно проведено Українською Асоціацією 

Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції і Національним 

Економічним Університетом ім. В.Гетьмана у партнерстві з Центром 

Європи Варшавського Університету та Фундацією «Сприяння 

Європейської Інтеграції». 

Головною метою конференції було комплексно представити і критично 

осмислити акумульований у нашій державі досвід у сфері освіти та науки 

з різних аспектів євроінтеграційної проблематики, обмінятися думками 

щодо здобутків і викликів розвитку європейських студій в Україні, 

проаналізувати можливі формати співпраці з органами державної влади 

та громадянським суспільством у різних сферах взаємодії України і ЄС, а 

також опрацювати рекомендації щодо подальших шляхів розбудови      
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Консалтингу «Market West Africa», Громадської платформи 

«Реанімаційний пакет реформ». 

Дві основні пленарні доповіді виголосили проф. Каміл 

Заячковський, що є заступником директора Центру Європи 

Варшавського університету, та проф. Василє Кучереску, 

який представляє Асоціацію Європейських Студій з 

Молдови.  

Також відбулись секційні засідання. У центрі уваги 

доповідачів були як теоретико-методичні аспекти, так і 

практичні проблеми викладання і дослідження ЄС та

європейської інтеграції в Українських вишах, їхнього 

організаційно-методичного забезпечення. Зокрема слушно 

було зауважено, що в Україні надалі зберігається 

організаційно-управлінська невизначеність в освітньо- 

науковій сфері, що часто спричиняє непорозуміння між 

викладачами та університетською адміністрацією.  

Конференція успішно виконала функцію майданчика для 

обміну досвідом і кращими практиками, обговорення 

головних викликів і пошуку шляхів їхнього вирішення, а 

також започаткування партнерства чи продовження вже 

налагодженої співпраці. Це був відвертий і водночас 

конструктивний та плідний діалог, спрямований на 

забезпечення якості викладання курсів з євроінтеграційної 

тематики та активізації дослідницької діяльності у сфері 

європейських студій.  

більш сучасного, інклюзивного та динамічного 

професійного середовища для українських освітян і 
науковців, які спеціалізується на вивченні європейських 
інтеграційних процесів .   

Важливим аспектом конференції став різноплановий склад 

її учасників. З одного боку, були присутні численні 
академічні координатори проектів Програми ім. Жана 

Моне. З іншого, участь взяли як вже визнані дослідники 

євроінтеграційної тематики, так і молоді вчені, які роблять 

лише перші кроки в науці.   

Окремо необхідно відзначити, що на конференції були 

представлені академічні осередки з різних частин України: 

Глухова, Києва, Львова, Маріуполя, Миколаєва, Харкова, 

Сум, Тернополя, Чернівців, Чернігова та інших міст.  

Значним здобутком конференції стало те, що вона не 

обмежилась лише академічною спільнотою, але зробила 

можливою участь представників органів державної влади, 

зокрема Міністерства освіти та науки України; європейських 
освітніх ініціатив, насамперед Національного Еразмус+ 

Офісу в Україні, Education Reforms Office та Association4U; 

бізнес-кіл, як наприклад директор представництва Аgiplan з 
Німеччини; а також представників громадського сектору: 
«Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС»,  
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30 years of Erasmus 

programme 

The Erasmus+ Mobile App will allow participants to: 

• Easily track their progress in the different 
administrative steps before, during and after their stay 
abroad. Through the app, students will also be able to 
agree and sign their study agreements online with both 
sending and receiving universities; 

• Share and vote for their preferred tips to help others 
integrate into the local community; 

• Improve their language skills via a direct link to the 
Erasmus+ Online Linguistic Support platform, offering 
online tutored courses and interactive live mentoring. 

"Every euro that we invest in Erasmus+ is an 
investment in the future — in the future of a young 
person and of our European idea. I cannot 
imagine anything more worthy of our investment 
than these leaders of tomorrow. As we celebrate 
the 9 millionth person to take part, let's make sure 
we are 9 times more ambitious with the future of 
the Erasmus+ programme." 

Jean-Claude Juncker , 
President of the European Comission

Цитата випуску
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On June 13 the EU celebrated 30 years of Erasmus programme and launched a 

new Erasmus+ mobile application. 

European Commission President Jean-Claude Juncker, and European Parliament 

President Antonio Tajani led the 30th anniversary celebrations for the Erasmus 

programme at the European Parliament in Strasbourg. 

To mark the occasion, the Commission is also launching a new Erasmus+ mobile 

application. Designed for students, vocational learners and participants in youth 

exchanges, the app will make young people's Erasmus+ experience easier. 

For a programme that will support more than 4 million people to study, train and 

volunteer abroad between 2014 and 2020, the Erasmus+ Mobile App represents 

an important improvement. It will guide students, vocational learners and young 

people throughout their Erasmus+ experience. This will help to make the 

programme more inclusive and accessible to all. The Commission is strongly 

committed to building the future of Erasmus+ beyond 2020 together with the 

Erasmus+ generation to strengthen the programme and ensure that it reaches 

out to an even wider range of young people. 

https://goo.gl/klqXL0


Магістерська програма з «Німецьких та 
Європейських студій» 

" 

Спільна магістерська програма з «Німецьких та 
Європейських студій», яка пропонує подвійний українсько- 
німецький диплом, оголошує вже восьмий набір студентів на 
навчальний рік 2017/2018. 

Найкращі за рейтингом навчання студенти в межах 
дворічної програми навчання отримують можливість на 
повністю оплачене піврічне навчання в Німеччині, в 
Університеті ім. Фридриха Шиллера в м. Єна в 
Тюрінгії. Дедлайн - 24 липня 2017 р. 

Хто може стати студентом програми? 
На програму можуть вступати усі, хто має український 
диплом бакалавра. Від абітурієнтів очікується середній або 
високий рівень володіння як німецькою, так і англійською 
мовами, а також зацікавленість у сучасних німецьких та 
європейських справах. 

Як подати заявку на навчання? 
Абітурієнти мають пройти загальноуніверситетську 
процедуру подачі документів на навчання в НаУКМА, що 
передбачає складання вступних випробувань з українською
та англійською мов і з політології, які традиційно 
відбуваються в середині і наприкінці липня.  

Деталі: https://goo.gl/8UbU19 

TICTAC - Multilateral Training Course to support 
quality in youth worker mobility activities under 
Erasmus+ Youth in Action

TICTAC is targeted at voluntary and professional youth workers 
and youth leaders interested in using international cooperation 
to enhance their local development strategies, it supports 
designing quality Erasmus+: Youth in Action Programme 
projects. 
The overall aim of the TICTAC TC is to develop participants’ 
competences for implementing projects within the Erasmus+: 
Youth in Action Programme, as support measures in an 
organization’s long term strategy. 

Target group 
The training course is designed for youth workers and youth 
leaders, who 
_ have experienced an international event/activity before (not 
necessarily a project under the Youth in Action programme); 
_ are motivated to learn about and make use of the Erasmus+: 
Youth in Action Programme for creating or strengthening 
international partnerships; 
_ are willing to work on the quality of their international 
projects; 

Грант

Тренінг
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Школа

Цитата випуску 

Міжнародна літня школа у Литві 

Школа CANactions запрошує українських студентів та 

молодих фахівців у галузі архітектури, міського 

планування, міських досліджень, культурології, 

соціології та інших дотичних напрямків взяти участь у 

Міжнародній літній школі. Дедлайн подачі заявок - 
14 липня 2017 року. 
Школу «Мепінг Висагінаса: Джерела урбанізму у 

колишніх монофункціональних містах» організовує 

European Humanities University’s Laboratory of Critical 

Urbanism (Білорусь/Литва). 

Дати проведення школи: 14–27 серпня 2017 

Місце: Вільнюс та Висагінас / Литва 

Робоча мова: англійська 

Деталі: https://goo.gl/k1yNZS

_ have the support of an organisation to attend the TICTAC 

course and are in the position to implement european youth 

 projects in their organisation, 

_ are minimum 18 years old, are able to use English as a 

working language in order to establish effective 

communication during group-work and sessions. 

 A low level of English will limit your learning opportunities. 

This project is financed by the Erasmus+: Youth in Action 

Programme. Being selected for this course, all costs 

 (accommodation, travel, visa, etc.) relevant to participation 

 in the course will be covered by the NAs involved in this 

project - except a participation fee which varies from call to 

call and country to country. 

Деталі: https://goo.gl/Hjiihq

«У світі є лише одне місце, де Путін зіштовхується з 
реальним опором – Україна. Україна найважливіша для 
нього не лише тому, що найбажаніша. Україна є єдиним 

місцем у світі, де його план може зазнати невдачі. Успіх 
України може змінити Росію» 

Іванна Климпуш-Цинцадзе, 
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 

https://goo.gl/8UbU19
https://goo.gl/VW7fgm
https://goo.gl/k1yNZS
https://goo.gl/Hjiihq
https://goo.gl/tsJ0Mx

