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Навчально-науковий центру з європейської та євроатлантичної інтеграції 

України (далі Центр ЧДУ імені Петра Могили), який діє при Чорноморському 

державному університеті (нині - ЧНУ) імені Петра Могили було створено в 

жовтні 2006 року (згідно з наказом № 21 від 10жовтня 2006 р.). Центр 

створено за підтримки Координаційної ради Громадської ліги Україна – 

НАТО, а також за участю Центру інформації та документації НАТО в Україні, 

Інституту трансформації суспільства. 

Метою діяльності Центру ЧДУ імені Петра Могили є здійснення заходів 

щодо забезпечення потреб органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сприянні поширенню об’єктивної інформації щодо ролі 

НАТО та євроінтеграційної політики в сучасному світі. 

Реалізація зазначеної мети передбачає такі напрями роботи Центру: 

 організація та науково-методичне забезпечення навчання учнівської і 

студентської молоді, інших верств населення, зокрема державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, з питань 

міжнародних відносин та державного управління у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції; 

 організація, проведення і координація наукових досліджень із проблем 

європейської та євроатлантичної інтеграції України; 

 інформування органів державної влади та місцевого самоврядування, 

громадськості, засобів масової інформації (далі – ЗМІ) щодо результатів 

наукових досліджень Центру; 

 проведення наукових досліджень із проблем європейської та 



євроатлантичної інтеграції України, зокрема соціологічні дослідження 

громадської думки щодо євроінтеграційних процесів в Україні, проблем, 

ризиків, наслідків відповідної державної політики та напрямів її 

вдосконалення.  

За період роботи Центру ЧДУ (ЧНУ) імені Петра Могили, його 

представники були організаторами та брали активну участь у реалізації 

різного роду заходів як місцевого так всеукраїнського рівнів, серед яких:  

1) Конференція молодих учених і студентів «Геополітичний простір і 

Україна: уроки історії та сучасність» (18 травня 2010 р.).  

2) Круглий стіл «Вплив вступу країн – колишніх республік СРСР (Балтії) 

до ЄС та економічний і соціальний розвиток на регіональному рівні» 

(22вересня 2011 р.).  

3) Відеозустріч із головою Секретаріату Громадської експертної ради при 

Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС 

Любов’ю Акуленко на тему «Україна – ЄС: кроки назустріч»  

(15 грудня 2011 р.). 

4) Міжнародний круїз під назвою «Балтійські друзі» із відвідуванням 

парламентів, державних установ та громадських організацій у Литві, Латвії та 

Швеції (липень 2012 р.). 

5) Конференція молодих дослідників ЧДУ (ЧНУ) імені Петра Могили в 

режимі онлайн із представниками Вроцлавського університету з питань 

євроінтеграційної проблематики (14 березня 2014 р.).  

6)І ІІ Всеукраїнський круглий стіл, присвячений єднанню української 

держави. На конгресі були присутні 1-й та 2-й Президенти України Л.М. 

Кравчук і Л. Д. Кучма, Прем’єр-міністр України А. П. Яценюк, члени Уряду, 

народні депутати, керівники областей, громадські діячі та вчені. 

Демонстрація ІІІ Всеукраїнського круглого стола здійснювалася у всіх 

друкованих та електронних засобах масової інформації України (21травня 

2014 р.).  

7) Інформаційно-навчальний тренінг «Демократія та мас-медіа» за 

підтримки ВГО «Демократична дія» та Посольства Федеративної 

Республіки Німеччина в Україні (29 серпня 2014 р.). 



8) Проект, в якому брали участь представники Центру та ЧДУ (ЧНУ) 

імені Петра Могили, Інституту європейського та євроатлантичного 

співробітництва, Фонду Конрада Аденауера, Фонда Роберта Боша, 

Європейської Академії Берліна та Польської Фундації Роберта Шумана 

(2013 р. і 2014 р.). 

9) липня 2015 р. представники центру взяли участь у 11 Асамблеї 

Громадської ліги Україна-НАТО на тему «Україна та НАТО: спільна протидія 

гібридній війні» за підтримки Центру інформації та документації в Україні.  

Щорічно друкується «Вісник Навчально-наукового центру з європейської 

та світової інтеграції України» як додаток до студентської газети «Вагант» 

ЧДУ імені Петра Могили. Основні результати наукових дослідження членів 

Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції 

України за 2014 р. були опубліковані в різних наукових збірниках з 

проблематики НАТО/ЄС.  

Взагалі всі учасники Центру постійно брали участь у різних заходах у ЧДУ 

(ЧНУ) імені Петра Могили, які присвячувалися євроінтеграційним та 

євроатлантичним процесам, а також у різнопланових зустрічах із політиками, 

державними і громадськими діячами Миколаївської області та міста 

Миколаїв, які знаходили відображення в Миколаївських засобах інформації та 

газеті ЧДУ імені Петра Могили «Вагант», а також у телевізійних передачах 

різних Миколаївських телевізійних каналів. 

Особливою виразністю запам’яталися зустрічі із канадським професором із 

Університету Вікторія Олівером Шмідтке та випускницею ЧДУ (ЧНУ) імені 

Петра Могили, нині відомою журналісткою Крістіною Бердинських під час 

презентації її книги «Є люди. Теплі історії з Майдану», яку було надруковано: 

К.: Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 184 с.  

Отже, активність учасників Навчально-наукового центру з європейської та 

євроатлантичної інтеграції України сприяла мобілізуванню зусиль на 

висловлювання наукових, науково-методичних й інших пропозицій на 

регіональному, загальнодержавному, європейському та світовому рівнях, про 

що свідчать регулярні отримання сертифікатів, дипломів та інших 

документів.  

 


