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Міністерство освіти і науки України  

Національний Еразмус Офіс в Україні 

Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) 

Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції (APREI) 

Факультет педагогічних наук DISFOR - Університет Генуї (Італія) 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  

Національний університет біокористування та природних ресурсів України 

Сумський національний аграрний університет 

 Мелітопольский державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького 

Київський національний університет культури і мистецтв 

 

 

Міжнародний воркшоп 

 

«ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ 

УКРАЇНИ» 
для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників  

м. Київ,  11 грудня 2020 року 

 

Воркшоп проводиться в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне 

«Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) - 620635-EPP-1-

2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Також в воркшопі відбувається кооперація з 

проєктами Еразмус + напряму Жана Монне Erasmus+ Jean Monnet Project 

«European values of diversity and inclusion for sustainable development»  620545-

EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та Erasmus+ Jean Monnet Chair «EU 

Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 

Завдяки інтеграційному процесу України, знання основ європейської інтеграції є 

життєво важливим у цих умовах. І дуже важливо дати ці знання новим поколінням, 

майбутнім суб'єктам соціальної  дії.  

Мета цього воркшопу - описати етапи заснування Європейського Союзу, висвітлити 

кроки європейської інтеграції, розглянути особливості функціонування ЄС та сучасні 

тенденції його формування. Особлива увага приділяється договорам ЄС, які 

регулюють його діяльність. Семінар охопить різні аспекти інтеграційного процесу: 

економічну, промислову, правову, соціальну інтеграцію, Шенгенську зону, Єврозону 

тощо. 

 

Тривалість воркшопу - 10.00 – 14.00 
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Мова воркшопу - англійська, українська. 

Посилання на лінк регістрації link is here.  

Воркшоп буде проведено в  Zoom  

 Zoom конференція за посиланням - link is here.  

Ідентифікатор: 338 657 2580   Код доступу: 2956090 

   

 

ПРОГРАМА ВОРКШОПУ 

 

9.30. – 10.00. – Реєстрація учасників 

10.00. – 10.15. – Петро  Крайнік, менеджер проєктів напряму Жана Монне, 

Націоальний Еразмус+ офіс в Україні, здобувач ІВО НАПН України. «Проєкти Жана 

Монне як  реалізація євроінтеграційного курсу української освіти» 

10-15 – 10-30 Марья Нестерова, д. філос. н., професор, професор НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, академічний координатор Проєкту Жана Монне EVDISD та Кафедри 
Жана Монне SCAES.  «Ціннісні виміри євроінтеграційного курсу України в освіті» 

10.30 – 10-45 Діана Спулбер, PhD, професор Університету Генуї (Італія) «EU in front 

of Covid 19: union or nationalism future». (ЄС перед Covid 19: союз чи націоналізм» 

10-45 – 11-00 Олена Оржель, доктор наук  в сфері держуправління,  провідний 

науковий співробітник, завідувач відділу політики і врядування у вищій освіті 

Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (НАПН 
України) «Заснування та розвиток ЄС: ціннісні засади та орієнтири для України» 

11.30 – 11.45 Лідія Шинкарук доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного 
менеджменту НУБіП України.  «Грантова підтримка фондів ЄС». 

11.00. – 11. 15 Олена Троїцька, професор, доктор філософських наук, завідувач 

кафедри філософії Мелітопольского Державного Педагогічного університету ім. 

https://forms.gle/ukvFXWis3bcxFPQp7
https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
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Богдана Хмельницького «Євроінтегративні чинники розвитку культурно-освітнього 

простору: діалог і розуміння» 

11.45 – 12. 00. Марина Дєліні, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту НУБіП. Переваги та недоліки 

Європейської інтеграції України 

11-15 – 11-30 Олена Мельник, кандидат технічних наук, член правління APREI,  

старший науковий співробітник, координатор міжнародних проєктів Сумського 

національного аграрного університету. Кліматична політика України в розрізі 

євроінтеграційних процесів 

12-30 – 13-30 Робота в сесійних залах:  

Сесія 1. Європейські цінності для реалізації євроінтеграційного курсу системи освіти 

в Україні– Модератори:  Олена Яценко,  Марья Нестерова 

Сесія 2.  – Євроінтеграційні процеси в культурно-освітньому просторі -  Модератор 

Олена Троїцька 

Сесія 3. Соціально-економічні виклики євроінтеграції для України– Модератор 

Марина Дєліні 

Сесія 4. Екологічні виміри європейської інтеграції -  Модератор Олена Мельник 

Сесія 5. Медіа аспекти євроінтеграції, медіа політика ЄС –  Модератор Андрій 

Чужиков 

13-30 – 14-00 Обговорення здобутків роботи в сесійних залах. Підбиття підсумків 

 

 Запис, детальна програма та  матеріали  воркшопу будуть розміщені на  сайті проєкту 

www.scaes.info та на сайтах партнерів заходу.   

 
 

http://www.scaes.info/
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 За додатковою інформацією:  +38 (097) 295 60 90, +38 (050) 311 34 35 marja@nesterova.com.ua                                                  

mailto:marja@nesterova.com.ua

