
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

В М. МИКОЛАЇВ 

 

Директор: Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри державної політики та менеджменту 

Чорноморського державного університету  і мені Петра Могили (з 2016 р. – 

ЧНУ ім. Петра Могили).  

Заступник: Палагнюк Юліана Вікторівна – доктор наук з державного 

управління, доцент кафедри державної політики та менеджменту, завідувач 

кафедри програми Жана Моне Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили.  

Заступник: Орленко Марина Володимирівна – магістр з політології, викладач 

кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили (нині - ЧНУ). 

Інформаційний центр ЄС у м. Миколаїв було офіційно відкрито 26 вересня 

2014 р. на базі Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили, за підтримки Посла, Голови Представництва ЄС в Україні Яна 

Томбінського та за участю прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давіда 

Стуліка, координатора Ірини Стаднійчук. 

Основним завданням Інформаційного центру ЄС у м. Миколаїв: 

 надання інформації про ЄС та відкриття нових можливостей для 

молодих людей півдня України; 

 отримання офіційних публікацій ЄС, що допоможе на якісному рівні 

проводити масові заходи та сприятиме підготовці наукових і 

дослідницьких робіт із питань європейської інтеграції; 

 створення сприятливих умов для налагодження тісної співпраці між 

Миколаївщиною та країнами європейської спільноти.  

За час діяльності Інформаційного центру ЄС було проведено такі заходи: 

Директор центру ЄС професор М. О. Багмет двічі взяв участь у 2014 та 

2015рр. у роботі IV та V Конгресу Ініціатив Східної Європи в м.Люблін 

(Республіка Польща), на яких було отримано диплом переможця конкурсних 

проектів із транскордонної співпраці.  

Крім того, Інформаційний центр Європейського Союзу в м. Миколаїв взяв 



участь у проведенні:  

■11 вересня 2014 р. міжнародного діалогу студентів ЧДУ імені Петра 

Могили з організаторами акції «Європа у валізі»; 

■16–17 жовтня 2014 р. семінару-тренінгу «Підвищення ролі Това-риства 

«Знання» України» в громадській освіті для дорослих» (м.Київ);  

■4 листопада 2014 р. конференції за проектом «Перехідні демократії з 

урахуванням досвіду Вишеградської четвірки», в якому взяли участь фахівці 

з ЧДУ імені Петра Могили (Україна), викладач із Тренчанського Університету 

імені Александра Дубчека (Братислава, Словаччина) Гетнета Тамена (Getnet 

Tamene); 

■14 листопада 2014 р. молодіжної науково-практичної конференції, 

присвяченої «Європейському тижню якості в Україні». Інформацію про 

проведення молодіжної конференції розміщено на сайті: 

http://mycity.mk.ua/?p=173757 та на регіональних ТВ-каналах;  

■лютий 2015 р. – відкрито Інтернет-портал про євроінтеграційні доробки 

ЧДУ імені Петра Могили, де міститься web-сайт про діяльність 

Інформаційного центру ЄС в Миколаєві;  

■26–27 березня 2015 р. – щорічній зустрічі представників Інформаційний 

центрів ЄС, яка відбулася в офісі Представництва ЄС в Україні, де 

координатори зустрілись із керівником відділу преси та інформації 

Представництва ЄС Юргісом Вілчінскасом та документалістом відділу преси 

та інформації Представництва ЄС Іриною Стаднійчук; 

■березень 2015 р. Євро-вікторини від Представництва Європейського 

Союзу в Україні; 

■22–26 квітня 2015 р. – у   12-й сесії Школи європейських студій (EU Study 

Days), яка відбулася в м. Херсоні та була зорієнтована на учасників із 

південних регіонів України; 

■15 травня 2015 р. – в організації молодіжного круглого столу 

«Євроінтеграційні доробки Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили», присвяченого Дням Європи в Україні;  

■22 травня 2015 р. – у молодіжному форумі «Громадська активність молоді 

Кам’янця-Подільського як запорука розвитку демократичного міського 



простору»;  

■22–24 травня 2015 р. – у проекті «Єдність у різноманітті: подолання 

стереотипів та конфліктів, налагодження діалогу між молоддю Сходу, Півдня 

та Заходу»; 

■27–31 травня 2015 р. – у VI Київській Міжнародній Моделі Організації 

Об’єднаних Націй у рамках Фестивалю АРСЕНАЛ ІДЕЙ; 

■10 липня 2015 р. – у регіональному семінарі «Плани адаптації 

(апроксимації) екологічного законодавства України до права Європейського 

Союзу»; 

■15 вересня 2015 р. – у міжнародній конференції «Запуск суспільного 

мовлення в Україні: виклики та наступні кроки» в рамках проведення 

Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення 

інформаційного суспільства в Україні». 

Активними учасниками всіх заходів виступають досвідчені фахівці та 

студенти інститутів державного управління й філології, факультетів 

політичних та економічних наук і соціології ЧДУ імені Петра Могили.  

Нині розпочалася робота щодо проведення спільних відео-конференцій з 

подібними центрами міст України, із залученням науковців та студентів, 

модератором яких будуть брати участь виступати Посол, Голова 

Представництва Європейського Союзу в Україні – Ян Томбінські та керівники 

посольств країн ЄС. 

Ці заходи будуть присвячуватися початку імплементації положень Угоди 

про асоціацію України з Європейським Союзом та механізмам реалізації 

української публічної євроінтеграційної політики.  

 


