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У рамках проекту 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: 

 “Enhanced Visibility on European Integration Teaching and Research” 

Програми ім. Жана Моне Еразмус+ 

 

Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції 
 

спільно з 
 

Науково-дослідним інститутом європейської інтеграції та регіональних 
досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

запрошують Вас до участі у 
 

семінарі-майстерні  
 
 

«Сучасні тренди викладання Європейських Студій» 
 

 
Мета: сформувати цілісніше бачення методики викладання євроінтеграційної 
тематики у різних освітніх системах як в ЄС, так і в Україні; проаналізувати сучасний 
стан та поділитися найкращими освітніми практиками з Європейських Студій для 
різних цільових аудиторій; отримати практичні знання та навички з педагогічної 
майстерності для викладання різних аспектів європейської інтеграції; сформулювати 
рекомендації щодо опрацювання методики викладання Європейських Студій для 
різних за складом груп слухачів в Україні.  
 
Дата проведення: 31 жовтня 2017 р. Початок роботи о 10 год.  
 
Місце проведення: Науково-дослідний інститут європейської інтеграції та 
регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені  Юрія 
Федьковича  (вул. Нагірна, 7-а, м. Чернівці) 
 

Запрошений доповідач: Каріна Баранцева – доцент кафедри права Європейського 
гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва), викладає навчальні дисципліни з 
Європейських Студій. Має значний досвід тренерської роботи з тематики викладання 
європейської інтеграції, зокрема була провідним експертом у цій сфері у рамках 
проекту Twinning.  
 
Усі учасники отримають Сертифікат про участь у семінарі-майстерні з 

методики викладання Європейських Студій. 

 



 

Програма: 

10:00 – 12:00 – Перша сесія.  Єдність у розмаїтті? Викладання Європейських 

Студій у різних освітніх системах 

Модератори:  

Ірина Сікорська, Голова Української асоціації викладачів і дослідників європейської 

інтеграції 

Анатолій Круглашов, зав. кафедрою політології та державного управління, директор 

НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Професор Кафедри Жана Моне «Наближаючись 

до всебічних знань про європейську інтеграцію в Україні» 

• Привітання, знайомство, очікування від семінару. 

• К. Баранцева. Інтерактивна презентація по темі сесії. 

• Керована дискусія: обмін досвідом викладання Європейських Студій у різних 

цільових аудиторіях – особливості, проблеми,знахідки. 

12:00 – 12:30 – Перерва на каву.  

12:30 – 14:30 – Друга сесія. Міждисциплінарність,  методична 

різноманітність та інноваційність як складова успіху викладання 

Європейських Студій? 

Модератор: Роман Калитчак, член правління Української асоціації викладачів і 

дослідників європейської інтеграції, к. політ. н., доцент кафедри міжнародних 

відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету ім. І. 

Франка. Академічний координатор Модулю Жана Моне «Субнаціональний вимір ЄС»  

• А. Круглашов. Реалізація проектів з Європейських студій в Чернівецькому 

національному університеті (за програмою ім.Жана Моне та «INOTLES», 

TEMPUS) та їх навчально-методичне значення.   

• К. Баранцева. Практична демонстрація сучасних та класичних інструментів 

викладання й обговорення негативного і позитивного досвіду у їх використанні. 

• Робота в малих групах – розробка окремого елементу заняття з використанням 

сучасних методів та прийомів викладання. 

14:30 – 15:30 – перерва на обід 

15:30 – 16:30 – Третя сесія. Викладання євроінтеграційної тематики в 

Україні: поєднання власних освітніх практик із зарубіжним досвідом?  

• Обговорення досвіду застосування прийомів та методів викладання 

учасниками заходу. 

• Підведення підсумків, формулювання за результатами семінару-майстерні 

рекомендацій щодо методичного забезпечення викладання Європейських 

Студій. 



 
 
Заявка на участь у Семінарі-майстерні «Сучасні тренди викладання 
Європейських Студій» знаходиться за посиланням: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1YOf7UxiW-
GuvufJuumTzhdcQhldyHwwxHjd3yZRvBQ0/edit 
 
 
 
Заявку на участь просимо надсилати до 25 жовтня 2017 р. Кількість місць 
обмежена. 

https://docs.google.com/forms/d/1YOf7UxiW-GuvufJuumTzhdcQhldyHwwxHjd3yZRvBQ0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YOf7UxiW-GuvufJuumTzhdcQhldyHwwxHjd3yZRvBQ0/edit



