
Інформація щодо програми Жана Моне 

 
Що таке програма Жана Моне? 
Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в 

підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань 
європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської 
інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу. 
Починаючи з 2007 року програму Жана Моне інтегровано в більш загальну Програму навчання 
впродовж життя (Lifelong Learning Programme) нарівні з такими освітніми програмами як, наприклад, 
Еразмус Мундус. 

У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам на започаткування 
викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в 
зазначеній сфері. Дисципліни загалом стосуються розбудови європейської спільноти, європейського 
права, європейської економіки, європейської політики, історії європейської інтеграції тощо. 

Програма імені Жана Моне – ініціатива Європейського Союзу, започаткована у 1990 році з метою 
пропагування європейської ідеї (ідеї Об’єднаної Європи) та поширення європейських студій в Європі та 
на інших континентах.  

 

Програми має три основні завдання: 

 поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства 
через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та 
проведення досліджень; 

 активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем, 
осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук 
майбутнього шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів; 

 підтримка навчальних та науково–дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на 
європейських студіях. 

Що означає назва програми? 
Програму Жана Моне (Jean Monnet Programme) названо на честь Жана Моне – одного з «батьків-

засновників» Європейського Союзу (Європейських Спільнот), першого президента Вищого органу 
Європейської спільноти з вугілля та сталі. 

 

Основні напрями програми Жана Моне: 
Європейські модулі Жана Моне: короткотермінові курси з питань європейської інтеграції, 

включаючи питання відносин ЄС з іншими країнами світу (обсягом не менше 40 навчальних годин на 
рік). Фінансується розробка та викладання короткотермінових курсів, спеціально розроблених для 
певних категорій громадян: студентів, університетська навчальна програма яких не включає 
європейських студій; учителів загальноосвітніх шкіл, які відчувають брак знань про ЄС, його устрій, 
систему управління, історію тощо; дорослого населення, представників громадянського суспільства, які 
не мали можливості дізнатися про європейську інтеграцію більше. Курси можуть бути 
багатодисциплінарними. Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 21,000 євро. 

Професор/кафедра програми Жана Моне (Jean Monnet Chairs): створення спеціальних 
викладацьких посад/кафедр для викладачів, що спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції 
(розробляють і викладають нові курси, керують науково-дослідницькою роботою). Такі викладачі мають 
викладати дисципліни з європейської інтеграції принаймні 90 годин на один академічний рік. 
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 45,000 євро. 

Професор програми Жана Моне Ad Personam: гранти, які надаються 1) визнаним професорам, які 
мають доведений досвід викладання та публікації (при цьому, досвід має бути, хоча б частково, 
отриманий в інших країнах) та/або 2) досвідченим професорам, які тривалий час працюють у сфері 
європейської інтеграції, які підтвердили свою репутацію науково-дослідними проектами, публікаціями, а 
також виступили організаторами заходів з поширення інформації про Європейський Союз та 
пропагування європейських студій на постійній основні (конференції, дебати, форуми тощо) 
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 45,000 євро. 

Європейські центри вдосконалення програми Жана Моне (Centers of Excellence) – підтримка 
діяльності центрів, утворених на базі університетів, асоціацій, мереж; заохочення до об’єднання 



людських та інформаційних ресурсів задля проведення міждисциплінарних досліджень з питань 
європейської інтеграції та розповсюдження їх результатів через різного роду медіа-ресурси та 
комунікативно-інформаційні заходи. Кожен такий Центр має працювати під керівництвом Професора 
програми Жана Моне. Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 75,000 євро. 

Підтримка асоціацій професорів і вчених, які спеціалізуються на питаннях європейської 
інтеграції: фінансування асоціацій і мереж (юридичних осіб), які беруть участь в європейських студіях, 
заохочення їх до поширення результатів своїх досліджень, залучення до мережі нових членів, 
налагодження постійного діалогу із громадянським суспільством. Максимальний обсяг гранту на 3 роки 
– 25,000 Євро. 

Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності, пов’язаної з європейською інтеграцією: 
фінансування заходів, спрямованих на проведення міждисциплінарних досліджень і поширення знань, 
стимулювання академічної полеміки, активізацію діалогу із громадянським суспільством через 
конференції, семінари, круглі столи, літні школи тощо. Максимальний обсяг гранту на 1 рік – 40,000 
Євро. 

Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне: підтримка міжнаціональних дослідницьких 
колективів (мінімум три Професорами програми Жана Моне з трьох різних країн) і дослідницьких 
продуктів, мета діяльності яких полягає в створенні інтегрованої академічної мережі зі спільним планом 
проведення досліджень і багатотидисциплінарної взаємодії навчальних дисциплін, пов’язаних з 
європейською інтеграцією, а також поширення результатів міждисциплінарних досліджень через медіа 
та комунікативні заходи. Максимальний обсяг гранту на дворічний період – 80,000 Євро. 

Хто може брати участь у програмі?  
Програма імені Жана Моне адресована, у першу чергу, університетам, але також асоціаціям та  

об’єднанням науковців і викладачів, що спеціалізуються на проблемах європейської інтеграції, іншим 
державним або приватним установам, що надають освітні та тренінгові послуги у сфері європейської 
інтеграції на місцевому та регіональному рівнях. До участі запрошуються як представники держав-
членів ЄС, так і представники країн-партнерів; умови участі для перших і других однакові. Сьогодні 
серед учасників програми – 61 країна з п’яти континентів світу; квот чи обмежень на участь певних груп 
країн не передбачено. Програма Жана Моне розроблена для вищих навчальних закладів (університетів). 
Для того, щоб взяти участь у програмі, вищий навчальний заклад повинен мати офіційне визнання та 
акредитацію у своїй країні. Починаючи з 2001 року в проектах програми Жана Моне можуть брати 
участь університети з усіх країн світу. На сьогоднішній день проекти реалізуються в 61 країні на п’яти 
континентах. Крім того, у програмі можуть брати участь також асоціації викладачів і дослідників з 
питань європейської інтеграції (залежно від типу гранту). Заявник обов’язково має бути юридичною 
особою.  

Навчально-науковий центр з європейської та євроатлантичної інтеграції  
Навчально-науковий центр з європейської та євроатлантичної інтеграції України (далі – Центр) 

створено наказом Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (далі – 
МДГУ) з відповідно до Указу Президента України “Про державні програми з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки” від 13 грудня 2003 р. № 1433 та Постанови 
Верховної Ради України як структурний підрозділ МДГУ. 

Метою діяльності Центру є здійснення заходів щодо забезпечення потреб органів державної влади та 
місцевого самоврядування у сприянні поширенню об’єктивної інформації щодо європейської та 
євроатлантичної інтеграції в сучасному світі. 

Реалізація зазначеної мети передбачає такі напрями роботи Центру: 

 організація та науково-методичне забезпечення навчання учнівської і студентської молоді, інших 
верств населення і 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 з проблем європейської та 
євроатлантичної інтеграції України; 

 інформування органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, засобів 
масової інформації (далі – ЗМІ) щодо результатів наукових досліджень Центру. 

У травні 2011 р. за участі Голови Представництва Європейської комісії в України Жозе Мануела 
Пінту Тейшейри та представників ряду посольств країн ЄС у ЧДУ імені Петра Могили було створено 
кафедру програми Жана Моне (засновника ЄС) (наказ № 195 від 13.05.2011 р.). Завідувачем 
новоствореної кафедри було призначено кандидата політичних наук, докторанта Ю.В. Палагнюк.   



Навчально-науковий центр з європейської та євроатлантичної інтеграції  
Навчально-науковий центр з європейської та євроатлантичної інтеграції України (далі – Центр) 

створено наказом Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (далі – 
МДГУ) з відповідно до Указу Президента України “Про державні програми з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки” від 13 грудня 2003 р. № 1433 та Постанови 
Верховної Ради України як структурний підрозділ МДГУ. 

Метою діяльності Центру є здійснення заходів щодо забезпечення потреб органів державної влади та 
місцевого самоврядування у сприянні поширенню об’єктивної інформації щодо європейської та 
євроатлантичної інтеграції в сучасному світі. 

Реалізація зазначеної мети передбачає такі напрями роботи Центру: 

 організація та науково-методичне забезпечення навчання учнівської і студентської молоді, інших 
верств населення і 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 з проблем європейської та 
євроатлантичної інтеграції України; 

 інформування органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, засобів 
масової інформації (далі – ЗМІ) щодо результатів наукових досліджень Центру. 

У травні 2011 р. за участі Голови Представництва Європейської комісії в України Жозе Мануела 
Пінту Тейшейри та представників ряду посольств країн ЄС у ЧДУ імені Петра Могили було створено 
кафедру програми Жана Моне (засновника ЄС) (наказ № 195 від 13.05.2011 р.). Завідувачем 
новоствореної кафедри було призначено кандидата політичних наук, докторанта Ю.В. Палагнюк.  

 

  



Проект програми Жана Моне 2012-2013 
«Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні»  

Метою проекту є проведення досліджень, вивчення досвіду, узагальнення та популяризація 
європейських стандартів і принципів в Україні за допомогою інформаційної та науково-дослідницької 
діяльності щодо європейської інтеграції та європейських стандартів і принципів. 

Цілями проекту є:  
1.  Організація та проведення чотирьох заходів (науково-практична конференція «Європейська 

інтеграція: впровадження європейських стандартів і принципів в Україні», студентський круглий стіл 
«Молодь Півдня України про європейську інтеграцію: історія і сучасність»; семінар «Напрями та ресурси 
для впровадження європейських стандартів в Україні: реалізація проектних цілей», інтерактивний 
семінар «Впровадження європейських стандартів і принципів в Україні: результати реалізації проекту») з 
метою систематизації інформації від науково-дослідницької діяльності вчених; дискусія між вченими, 
політиками та громадянським суспільством у галузі європейської інтеграції України, підтримка 
державної політики України в напрямку європейської інтеграції шляхом поширення результатів 
досліджень та інформації про ЄС, включаючи практичні рекомендації в цій області; 

2. Ознайомлення з досвідом та науковими розробками кафедр Жана Монне окремих викладачів, 
наукових та інформаційних центрів, які створюються в університетах і громадських організаціях в 
Донецьку, Чернівцях, Ужгороді, Києві та інших містах України. Це повинно бути зроблено для того, щоб 
полегшити роботу мережі відділів та центрів Жана Монне в Україні та налагодження її функціонування 
для більш широкого розповсюдження інформації та результатів досліджень про процеси європейської 
інтеграції, а також роль і місце України в них; 

3. Окреслення стану та ефективності діяльності громадських організацій та науково-дослідних 
центрів в Україні, які працюють у сфері європейської інтеграції у вищих навчальних закладах і науково-
дослідних установах в Україні, а також створити координаційний центр з мобілізації та розширення 
сфери їх діяльності під час тривалості цього проекту і після. Мета полягає в тому, щоб сприяти 
спілкуванню і обміну досвідом серед таких центрів в Україні. Такі центри існують у Києві, Донецьку, 
Львові, Харкові, Одесі, Луцьку, Івано-Франківську, Черкасах, Херсонській, Полтавській, Вінницькій та 
інших областях. 

  



Заходи в межах Проекту 
ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ 

18 січня 2013 р. – Круглий стіл на тему: «Молодь Півдня України про європейську інтеграцію: історія 
та сучасність».  

Програма студентського круглого столу 

«Молодь півдня України про європейську інтеграцію: 

історія та сучасність». 
Миколаїв – 2013 р. 

Оргкомітет Молодіжного Форуму: 
 Голова: 
Леонід Клименко – ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор 

технічних наук, професор.  

Заступники голови: 
Михайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне, проректор ЧДУ імені Петра Могили, доктор 
історичних наук, професор.  

Максим Козачук – голова студентської колегії ЧДУ імені Петра Могили.  

Члени оргкомітету: 
Олександр Шевчук – декан факультету політичних наук, доктор політичних наук, професор ЧДУ 

імені Петра Могили.  
Людмила Ляпіна – декан факультету соціології, кандидат політичних наук, доцент, директор Центру 

соціологічних досліджень ЧДУ імені Петра Могили.  
Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат політичних наук, докторант 

ЧДУ імені Петра Могили. 
Володимир Новгородський – директор Херсонської середньої загальноосвітньої школи № 31, 

депутат Херсонської міської ради. 
Віктор Погромський - кандидат історичних наук, заступник декана факультету політичних наук ЧДУ 

імені Петра Могили.  
Неоніла Міцкевич – кандидат економічних наук, заступник декана факультету економічних наук 

ЧДУ імені Петра Могили.  
Віктор Гладенко – директор Центру з євроатлантичної інтеграції Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського.  
Дмитро Сай - аспірант ЧДУ імені Петра Могили. 
Володимир Шатун – кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили.  
Лілія Недбай - студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили.  
Марія Ступак – студентський декан факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.  
Катерина Сіра – студентка Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх справ 

України.  

Відповідальні секретарі оргкомітету: 
Тетяна Бочкарьова – член кафедри програми Жана Моне.  
Марина Гуцалова - член кафедри програми Жана Моне.  
Олександра Палагнюк - член кафедри програми Жана Моне. 

Регламент роботи Молодіжного Форуму 
Ініціатори проведення: Навчально-науковий Центр з європейської інтеграції України та кафедра 

програма Жана Моне Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Місце проведення: 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.  

Дата проведення: 18 січня 2013 р.  
Регламент виступів:  
доповіді – 20 хв.; 
інформація – 10 хв.; 
відповіді на запитання – 5 хв.;  
участь у обговоренні та диспуті – 5 хв.  

Учасники Заходу 
Члени кафедри програми Жана Моне, викладачі, аспіранти та студенти Миколаївської і Херсонської 

областей в кількості 60 осіб.  
- Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);  



- Національний університет кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова (м. Миколаїв); 
- Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського;  
- Миколаївський національний аграрний університет;  
- Миколаївське відділення Національного університету внутрішніх справ України;  
- Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій;  
- Херсонський економіко-правовий інститут;  
- Херсонська середня загальноосвітня школа № 31.  

Сценарій Форуму 

18 січня 2013 р. 
8:30 – 9:00  
Реєстрація учасників, кава-чай.  

9:00 – 9:30  
Відвідування картинної галереї та ознайомлення із матеріалами виставки про історію і сьогодення 

країн, які входять до Європейського Союзу.  

9:30 – 10:05  
Пленарне засідання. (Вчена рада університету). 

10 10 – 12 05  
Сесія І. (Корпус 3, ауд. 204). 

12:10 – 13:00  
Обід. 

13:00 – 15:00  
Сесія ІІ. (Вчена рада університету). 

15:10 – 17:00  
Сесія ІІІ. (корпус 10, ауд. 305). 
17:10 – 18:00  
Прийняття рішень і звернення до молоді України. Закриття Круглого столу.  

Програмові заходи 
9:30 – 10:05 - Пленарне засідання (приміщення Вченої ради університету).  

Вітальні слова: 
Леонід Клименко – ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор 

технічних наук, професор, президент Асоціації університетів України. 
ихайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне, проректор ЧДУ імені Петра Могили, доктор 

історичних наук, професор.  
Валентина Покотилова – ректор Херсонського економіко-правового інституту, керівник проекту 

Жана Моне «Економічна конвергенція України та ЄС». 
Володимир Беглиця – проректор з наукової роботи ЧДУ імені Петра Могили, доктор наук з 

державного управління.  
Михайло Золотухін – голова правління Фонду розвитку міста Миколаєва.  
Юрій Сірий – полковник, начальник Миколаївського відділення національної академії Внутрішніх 

справ України.  
Максим Козачук – голова студентської колегії ЧДУ імені Петра Могили.  
Лілія Недбай – студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 

10:10 – 12:05 Сесія І. (корпус 3, ауд. 204) 

Тема: Історія та сучасні виклики в Європейському Союзі. 

Модератори:  
Олександр Шевчук – доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук.  
Лілія Недбай – студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили 

Виступи: 
Тетяна Пшенична – студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Україна – ЄС: втрати і здобутки». 
Лілія Недбай - студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Перспективи підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС». 
Олександра Копалова - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Британська модель розвитку ЄС: перспективи для України». 
Дмитро Дума - студент факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 



Тема: «Проблема формування іміджу міст України в інформаційному просторі ЄС». 
Катерина Білотіл - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Позиція ядерних країн ЄС у підтриманні міжнародного миру та безпеки».  
Ірина Тихоненко - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Досвід ЄС у врегулюванні міжнародних конфліктів». 
Катерина Волинець - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Наслідки світової кризи та її вплив на політичні відносини країн ЄС». 
Анна Гац - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Політика розширення ЄС як фактор внутрішньополітичних світових трансформацій». 
Дар’я Фоміна - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Вдосконалення та розвиток співпраці з ЄС в контексті зовнішньополітичних». 
Катерина Сіра - студентка Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх справ 

України. 
Тема: «Досвід країн Європейського Союзу по удосконаленню діяльності відділення психологічного 

забезпечення вищого навчального закладу МВС». 
13:00 – 15:00 Сесія ІІ. (Вчена рада університету). 

Тема: 
«Участь студентської молоді Чорноморського державного університету імені Петра Могили у 

здійсненні освітніх програм європейських студій». 

Модератори: 
Михайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне, проректор університету, доктор 

історичних наук, професор.  
Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат політичних наук, докторант 

університету.  
Виступи: 

Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат політичних наук, докторант 
університету.  

Тема: «Залучення студентської молоді до реалізації проекту Жана Моне в Чорноморському 
державному університеті імені Петра Могили».  

Юлія Подаєнко – кандидат політичних наук, старший викладач, Інна Юріна – студентка факультету 
політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 

Тема: «Європейський вимір культурної дипломатії: досвід Іспанії».  
Віктор Гладенко – директор Центру з євроатлантичної інтеграції Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського. 
Тема: «Висвітлення євроінтеграційної політики в засобах масової інформації».  
Світлана Сорока – кандидат політичних наук, докторант, Світлана Матяж – кандидат наук з 

державного управління, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили.  
Тема: «Освітньо-інформаційний обмін студентів ЧДУ імені Петра Могили із студентами 

Університету імені Адама Міцкевича м. Познань (Республіка Польща)».  
Юрій Сірий - начальник Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх справ, 

полковник міліції. 
Тема: «Шляхи перетворення міліції України в правоохоронне відомство європейського зразку, 

спроможного надавати якісні послуги населенню». 
Юлія Подаєнко – кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили, 

Олександра Палагнюк – аспірант ЧДУ імені Петра Могили, Тетяна Бочкарьова – методист кафедри Жана 
Моне, аспірант ЧДУ імені Петра Могили.  

Тема: «Презентація веб-ресурсу програми Жана Моне на сайті ЧДУ імені Петра Могили».  
Марина Гуцалова – аспірант кафедри політичних наук ЧДУ імені Петра Могили, член кафедри 

програми Жана Моне, Олександр Орленко - студент факультету політичних наук ЧДУ імені Петра 
Могили. Тема: «Участь молоді України у євроінтеграційних процесах (на прикладі ЧДУ імені Петра 
Могили)».  

Тетяна Донченко – член кафедри програми Жана Моне.  
Тема: «Співпраця України та країн ЄС в освітньо-науковій сфері». 
Володимир Шатун – кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Залучення студентів до підготовки спеціалізованого «Вісника» з європейських студій».  



Віра Дерега – кандидат політичних наук ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Проблеми формування сімейної політики в Європейському Союзі». 
Дмитро Міхель – заступник директора Центру євроатлантичної та європейської інтеграції ЧДУ імені 

Петра Могили. 
Тема: «Процес, проблеми та вироблення шляхів щодо адаптації законодавства України до 

європейських стандартів».  
15:10 – 1700 Сесія ІІІ. (корпус 10, ауд. 305).  

Дискурс на тему: 

«Молодіжний погляд на вивчення громадської думки у сфері євроінтеграційних процесів»  
Модератори:  

Людмила Ляпіна – кандидат політичних наук, доцент, декан факультету соціології ЧДУ імені Петра 
Могили. 

Марія Ступак – студентський декан факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.  
Виступи: 

Максим Козачук - голова студентської колегії ЧДУ імені Петра Могили  
Тема: «Зовнішньополітичні орієнтири України: сучасний стан та тенденції». 
Василь Мельничук – студент факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.  
Тема: «Досвід здійснення соціологічних досліджень з вивчення громадської думки про 

євроінтеграційні процеси».  
Аліна Підручна - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.  
Тема: «Євроінтеграція України: «за» і «проти»: аналіз громадської думки мешканців Миколаївщини 

(загальний аспект)».  
Катерина Домінська - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.  
Тема: «Думки молоді з приводу взаємодії України з європейською спільнотою».  
Галина Поторока - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили. 
Тема: «Мешканці села та міста про євроінтеграційні процеси України: порівняльний аспект».  
Владислава Круглова - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.  
Тема: «Україна в контексті взаємовідносин з європейською спільнотою».  
Марія Радзінська - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.  
Тема: «Європейська практика культурної дипломатії». 
Олена Ляпіна – аспірантка Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили.  
Тема: «Специфіка участі студентів державного управління у освітянських програмах європейських 

студій» 
Тетяна Мехдієва – аспірантка інституту філології ЧДУ імені Петра Могили.  
Тема: «Вплив європейської культури на сучасну українську феміністичну літературу».  

17:10 – 18:00 - Підведення результатів Круглого столу. (Вчена рада університету). 
Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат політичних наук, докторант 

ЧДУ імені Петра Могили 
– підсумки заходу і прийняття рішення.  
Марина Гуцалова, Тетяна Бочкарьова, Олександра Палагнюк – аспірантки ЧДУ імені Петра 

Могили  
– обговорення звернення учасників Круглого столу до молоді України.  
Михайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне, проректор ЧДУ імені Петра Могили, 

доктор історичних наук, професор 
– оголошення про закриття сесії і висловлення побажань на подальшу плідну й творчу реалізацію 
проекту на тему: «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в 
Україні».  

ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ ДО АКТИВНОЇ МОЛОДІ 
11 вересня 2012 р. – Відбувся Інтерактивний семінар на тему: «Напрями та ресурси для 

впровадження європейських стандартів в Україні: цілі реалізації проекту», зал засідання Вченої Ради, кім. 
5-108. 

***  
18-19 жовтня 2012 р. – Відбувся VІ КОНГРЕС Української асоціації європейських студій на тему: 

«Сучасні методики викладання і дослідження європейських студій: міжнародний та український досвід», 
м. Миколаїв.  



 
18 та 19 жовтня в Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили відбувся VI Конгрес 

Української асоціації європейських студій. Темою конгресу було обрано «Сучасні методики викладання і 
дослідження європейських студій: міжнародний та український досвід». 

Урочисто відкрили Конгрес Роман Петров (Президент Української Асоціації Європейських 
студій(УАЄС)), Леонід Клименко (Ректор ЧДУ ім. П.Могили) та Ганна Каськова (заступник начальника 
управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації). 

Христина Одді (колишній депутат Європейського парламенту, викладач європейських студій 
університету Варвік в Великобританії), прочитала лекцію на тему: «Європейські студії, як складова 
Європейського освітнього простору». Також, Валеріо Тарабант (викладач європейських студій фундації 
Боша), розповів про сучасні методики викладання і дослідження європейських студій.  

Після обідньої перерви розпочався круглий стіл на тему: «Перспективи викладання і дослідження 
європейських студій в світлі реформи вищої освіти України». Другий день Конгресу розпочався з 
відвідування галереї мистецтв ЧДУ ім. П. Могили. Учасникам та гостям Конгресу було представлено 
мистецьку підбірку картин Ольги Артим. Також, відвідувачі прослухали коротку лекцію про мистецьке 
життя Миколаєва. Лекцію прочитала Омельченко Любов Анатоліївна. 

Після відвідування галереї, всі присутні були запрошені на круглий стіл, темою якого було: 
«Викладання і дослідження європейських студій в Україні. Найкращі методологічні здобутки». Всі 
учасники та гості мали змогу обговорити сучасний стан і перспективи викладання і дослідження 
європейських студій в світлі реформи вищої освіти в Україні, та пройти тренінг з активних методик 
викладання європейських студій. Також, представники локальних осередків УАЄС та гості Конгресу 
дивилися презентації програми ім. Жана Моне для українських науковців і викладачів, дискутували на 
тему найкращого досвіду і практик викладання, дослідження європейських студій в Україні і за 
кордоном. 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, к. філос. н., доцент Жук Михайло Васильович провів майстер - клас «Сучасні моделі 
аналітики як фактор життєвого успіху» для студентів факультету економічних наук ЧДУ ім. П. Могили. 
На майстер класі були присутні студенти другого курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит зі 
знанням іноземної мови», завідувач кафедри професійного англомовного навчання та викладачі.  

Після обідньої перерви, пройшла звітна конференція УАЄС. Присутні почули звіт про діяльність 
УАЄС за 2011/12, звітували голови секції, секретаріат та Президент УАЄС. Пройшли вибори керівництва 
Української асоціації європейських студій. 

Завершальною стадією Конгресу було урочисте закриття. 
Учасники та гості, після закриття Конгресу, відвідали Центр «Європа – Україна» на базі 

Миколаївського муніципального колегіуму та культурно-історичну екскурсію м. Миколаєвом. Гості та 
учасники VI Конгресу Української асоціації європейських студій залишились задоволені отриманим 
досвідом, новими знаннями та сповнені враженнями. Бажаємо розвитку та нових поповнень до лав 
Української асоціації європейських студій, і чекаємо нових зустрічей у нашому місті! 

***  
19 листопада 2012 р. – Відбулася зустріч професора програми Жана Моне Олівера Шмідтке 

Університету Вікторії з ректором ЧДУ ім. Петра Могили Леонідом Клименко, директором Інституту 
державного управління Володимиром Ємельяновим та заступником директора – Віктором Фуртатовим.  

***  
20 листопада 2012 р. – Відбулася зустріч викладацько-наукового складу Інституту державного 

управління з професором Університету Вікторії Олівером Шмідтке. 
***  

21 листопада 2012 р. – Відбулася зустріч у ЧДУ імені Петра Могили учасників проекту та керівників 
університету із зарубіжним професором програми Жана Моне Олівером Шмідтке (Канада). Планується 
читання лекції для студентів-магістрів, які беруть участь у виконанні проекту програми Жана Моне про 
основні засади місцевого самоврядування в Канаді. (Пан Шмідтке є професором департаментів 
політології та історії Університету Вікторії (Канада), а також професором Жана Моне з Європейської 
історії та політики). 

 

Інформація щодо програми Жана Моне  
Вісник Жана Моне   

http://old.chdu.edu.ua/index.php?page=mone2
http://old.chdu.edu.ua/uploads/2013/jeanmonnet/visnik/Visnik125122012.doc


Партнерство в рамках програми Жана Моне 
Співпраця здійснюється в рамках функціонування та діяльності Всеукраїнської громадської організації 
«Українська асоціація європейських студій» (УАЄС), що була створена у 2006 році за ініціативи 
учасників ряду міжнародних семінарів і конференцій з євростудій. До Асоціації входять викладачі та 
дослідники європейської інтеграції, грантери програми Жана Моне, а також представники 
проєвропейського громадянського суспільства, які реалізують проекти неформальної освіти в галузі 
євростудій, підтримують розвиток євроклубівського руху, надають експертну підтримку 
євроінтеграційним процесам на національному, регіональному та місцевому рівнях.  

ВГО "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ"  
БАЗА ДАНИХ  

Президент: 

Петров Роман Арестович, к.ю.н., доц., доктор філософії (Лондонський університет,)  

Віце-президент: 

Загороднюк Сергій Васильович, к.н.держ.упр., голова осередку УАЄС в м. Київ 

Голови регіональних осередків УАЄС 
1. Загороднюк Сергій Васильович, к. н. держ. упр., м. Київ (Національна академія державного 

управління при Президентові України). 
2. Сулімова Світлана Іванівна, к. н. держ. упр., м. Віннниця (Вінницький національний технічний 

університет, доцент кафедри філософії). 
3. Стукало Наталія Вадимівна, д.е.н., проф., м. Дніпропетровськ (ДНУ ім. О. Гончара, факультет 

міжнародної економіки, кафедра міжнародних фінансів). 
4. Тодоров Ігор Ярославович, к.і.н., проф., м. Донецьк (Науково-інформаційний Центр міжнародної 

безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету). 
5. Лендьел Мирослава Олександрівна, к.і.н., доц., Закарпаття (Ужгородський національний 

університет, факультет суспільних наук). 
6. Васильчук Любов Василівна, м. Івано-Франківськ (Громадський Центр «Ділові ініціативи»). 
7. Семенюк Олег Анатолійович, д. філол.н., проф., м. Кіровоград (Державний педуніверситет ім. 

Володимира Винниченка). 
8. Недопьокіна Марина Валентинівна, м. Луганськ (Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля). 
9. Микієвич Михайло Миколайович, д.ю.н., проф., м. Львів (Львівський національний університет ім. 

І.Франка). 
10. Назім Ярослав Вікторович, к.т.н., доц., м. Макіївка (Донбаська національна академія будівництва 

і архітектури). 
11. Подаєнко Юлія Леонідівна, к.політ.н., ст. викладач, м. Миколаїв (Чорноморський державний 

університет ім.П.Могили). 
12. Вишняков Олександр Костянтинович, д.ю.н., доц., м. Одеса (Одеська національна юридична 

академія). 
13. Год Борис Васильович, д. пед.н., проф., м. Полтава (Полтавський державний педагогічний 

університет ім. В.Г.Короленка). 
14. Смолінський Микола Володимирович, м. Рівне (Рівненський державний гуманітарний університет). 
15. Хорольський Роберт Борисович, к.ю.н., м. Харків (Національна юридична академія імені 

Ярослава Мудрого). 
16. Коробов Володимир Кузьмич, к.соц.н., доц., м. Херсон (Херсонський національний технічний 

університет). 
17. Козменко Володимир Мирославович, м. Чернівці (Чернівецький торговельно-економічний 

інститут Київського національного торговельно-економічного університету). 
18. Вдовенко Юрій Станіславович, к.е.н., м. Чернігів (Чернігівський державний технологічний 

університет).   



Брошури по проекту програми Жана Моне  

 
Контактна інформація 
Тел.: 0512 - 50-03-33 – приймальня ректора ЧДУ імені Петра Могили, Миколаїв, Україна.  
email: rector@kma.mk.ua 

Тел.: 0512 – 46-41-24 – приймальня керівника проекту, проректора з науково-педагогічної роботи та 
питань розвитку ЧДУ імені Петра Могили, Миколаїв, Україна. 
email: ines@kma.mk.ua  
Факс: 0512 – 50-00-69 - ЧДУ імені Петра Могили  

http://old.chdu.edu.ua/index.php?page=brochure
mailto:rector@kma.mk.ua
mailto:ines@kma.mk.ua

