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Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) 
Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія) 

Університет Жиліна (Словаччина) 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Сумський національний аграрний університет 

 
ПРОГРАМА 

Міжнародної літньої школи 
«ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В 

ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 
 

Для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, 
викладачів, представників громадянського суспільства 

м. Мелітополь, 5-9 липня 2021 року 
 

Літня школа проводиться в рамках імплементації Проєкту ЄС Еразмус+ 
«Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» 

(EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці  
з Кафедрою Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських 

Студій» (SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR  та 
 Jean Monnet  Chair «EU Climate Leadership»  620031-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-CHAIR  за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні   
Напрями роботи літньої школи: 

 принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні 
цінності та взаємні стратегії розвитку; 

 цінності інклюзії та різноманіття в методологіях, стратегіях і практиках  
освіти ЄС і України; 

 теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та 
комунікацій, 

 заснованих на ціннісних константах; 
 аксіологічний та компетентнісний підходи у вищій освіті: теорії та 

практики розвитку 
 людського    потенціалу;  
 антропологічні, екокультурні  практики сталого  розвитку 

інтеркультурного громадянства; 
 інтеграція до європейського науково-освітнього простору: побудова 

інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства; 
 філософія єднання людства у пошуках конструктивних праксеологічних 

стратегій і тактик.   
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РОЗКЛАД РОБОТИ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ. 

1 день.  5 липня 2021 року 
 
ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС В ОСВІТІ ТА РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬСТВА: ЗАГАЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА ВЗАЄМНІ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ.  
 
Модератор: Тамара Троїцька, доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
10.00 – 10.30. Реєстрація учасників. 
10.30-11.00. Знайомство, нетворкінг, вітальний кава-брейк. 
11.00 – 13. 00. Пленарне засідання 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
11.00-12.00. Урочисте відкриття. Привітання учасників. 
Анатолій Солоненко – ректор Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Петро Крайнік – менеджер напряму Жана Монне Програми Еразмус + 
Національного Еразмус+ Офіса в України 
Сергій Мінько – народний депутат України 
Михайло Семікін – заступник мера м. Мелітополя 
Ірина Славова – директор КУ «Агенція розвитку Мелітополя» 
Діана Спулбер (Diana Spulber – PhD, професор університету Генуї (Італія) 
Мартіна Бласкова (Martina Blaskova) – професор, Університет Жиліна 
(Словаччина) 
Марья Нестерова – доктор філософських наук, професор кафедри  
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор 
кафедри Жана Моне SCAES, академічний координатор проекту Жана Моне 
EVDISD 
Рената Очоа-Дадерська – президент «Фундації «Інститут досліджень та 
інновацій в освіті» (Instytut Badan Educacyinych, Польща) 
Людмила Москальова – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького, академік АН ВШ України. 
12.00-13.00. Пленарні доповіді  
Марья Нестерова, доктор філософських наук, професор кафедри  
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор 
кафедри Жана Монне SCAES, академічний координатор проекту Жана Монне 
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EVDISD «Спільні стратегії та цінності: Європейська практика 
соціального діалогу між ЗВО та суспільством» 
Наталія Кочубей, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри  
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
«Культура як цінність: Європейські дослідження культури» 
Сергій Курбатов, доктор філософських наук, професор кафедри соціології 
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 
радник президії Національної Академії педагогічних наук України 
«Академічна доброчесність як ціннісна основа діяльності європейського 
університету» 
Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького, регіональний координатор проекту Жана Монне 
EVDISD «Принципи, стратегії, культурні практики у забезпеченні 
фундаментальних ціннісних констант різноманіття та інклюзії в 
культурно-освітньому просторі» 
 
13.00-13.30. Кава-брейк 
13.30-15.00. Майстер-клас «Формування ціннісних уявлень студентів на 
основі когнітивного та герменевтичного підходів» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Сергій Гуров, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики 
викладання германських мов Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
13.30-15.00. Презентація «Ми проти ери глобального мовчання».  
Інтеркультурний музей «Кале». 
 Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Олена Арабаджи, канд. геогр.наук, доцент, проректор  МДПУ імені Богдана 
Хмельницького, заслужений працівник освіти України 
Людмила Москальова, доктор педагогічних наук, професор, проректор із 
наукової роботи МДПУ імені Б. Хмельницького,  академік АН ВШ України 
Тамара Троїцька, доктор філософських наук, професор кафедри філософії 
МДПУ імені Б. Хмельницького 
Ірина Славова – директор КУ «Агенція розвитку Мелітополя» 
Наталія Глєбова,  доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології 
МДПУ імені Богдана Хмельницького 
Михайло Бріцин, Пастор церкви євангельських християн «Благодать». 
Леся Топалова, канд. геогр.наук, доцент кафедри туризму, соціально-
економічної географії та краєзнавства МДПУ імені Богдана Хмельницького  
 
15.00-15.30. Обідня перерва 
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15.30-17.00. Воркшоп «Перші кроки у розробленні методології дослідження 
європейських цінностей в освіті» 
Ідентифікатор 8796996869 Пароль 828094 
Олена Оржель, доктор наук з державного управління, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти Національної Академії педагогічних наук 
України 
15.30. – 17.00. Майстер клас «Діалог як ціннісне-смисловий конструкт 
зростання від «Я» до «Ми». 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького, регіональний координатор проекту Жана Монне 
EVDISD  
Вікторія Чорна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
 
17.00 – 17. 30. – Підведення підсумків, питання, обговорення. 
17.30 – 18.00. – Спілкування, нетворкінг. 
 
 
2 день. 06 липня 2021 року 
 
ЕФЕКТИВНІ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 
МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ 
 
Модератор: Наталія Кочубей, доктор філософських наук, професор, 
завідувачка кафедри  менеджменту та інноваційних технологій 
соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова  
10.00-11.00. Лекторій «Практики різноманіття та інклюзії в освітній 
системі Індії» 
 Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Амід Кумар, менеджер, директор AKG Global support service PVTLTD (Індія) 
11.00-12.30. Майстер-студія Комунікативно-діалогічні принципи та 
стратегії людського єднання як практична філософія виживання».  
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького, регіональний координатор проекту Жана Монне 
EVDISD  



 

Jean Monnet Chair SCAES - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Jean Monnet Project EVDISD  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT 

 

Тамара Троїцька, доктор філософських наук, професор кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького,  
Наталя Фалько, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького;  
Юлія Шевченко, доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького;  
Вікторія Чорна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
 
12.30-13.00. Кава-брейк, обідня перерва 
 
13.00 – 14.00. Презентація інноваційної світоглядної парадигми розвитку 
людини «нового типу» у складі Природи, Соціуму, Космосу «Людина змінює 
світ» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Василь Крутов, професор, Почесний академік Національної Академії 
педагогічних наук України, віце-президент з розвитку Глобального Союзу 
вчених за Мир (США) 
14.00 - 15.30. Тренінг «Дослідження міжкультурного діалогу: кращі 
практики ЄС»   
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Марья Нестерова, доктор філософських наук, професор кафедри  
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор 
кафедри Жана Монне SCAES, академічний координатор проекту Жана Монне 
EVDISD; 
Олена Яценко, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри  
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,  
 
15.30 - 17.00. Семінар-практикум «Ми навчаємось ціннісно-діалогічним 
комунікативним стратегіям» 
 Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Тамара Троїцька, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького;  
Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
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Богдана Хмельницького, регіональний координатор проекту Жана Моне 
EVDISD 
Юлія Шевченко, доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького;  
Вікторія Чорна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
 
17.00 – 17. 30. – Підведення підсумків, питання, обговорення. 
17.30 – 18.00. – Спілкування, нетворкінг. 
 
 
 
 
3 день. 07 липня 2021 року 
 
ІНКЛЮЗІЯ ТА ЦІННОСТІ РІЗНОМАНІТТЯ В ОСВІТІ (УКРАЇНА ТА 
ЄС) 
Модератор: Ганна Афузова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  
 
10.00-11.30. Віртуальний курс «Цінності інклюзії і різноманіття в освіті ЄС» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Діана Спулбер (Diana Spulber), PhD, професор Університету Генуї (Італія) 
11.30-13.00. Воркшоп «Вища школа в ракурсі інтеграції до європейського 
науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, 
соціально згуртованого суспільства»  
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Дар’я Супрун, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної 
психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
13.00-14.00. Семінар-практикум «Я та Інші: психологічна готовність до 
«інклюзивної» взаємодії». Готовність суспільства до реалізації ідей інклюзії: 
результати неформального опитування. 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Ганна Афузова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної 
психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти, 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
 
14.00-14.30. -  Кава-брейк 
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14.30-16.00. Майстер-клас «Подорож у світ обмежень: переваги чи 
недоліки?» 
Ідентифікатор 7434869028  Пароль 2020 
Наталія Жиляк, кандидат психологічних наук, викладач кафедри соціальної 
роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу 
16.00 – 17.00. Тренінг «Проблеми формування інформаційної культури 
студентів як чинника соціальної інклюзії»  
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Світлана Цимбал, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
16.00 - 17.00. Воркшоп «Практичні засади застосування формату легкого 
читання  
Ідентифікатор 8796996869 Пароль 828094 
Раїса Кравченко, голова правління БТ «Джерела», радниця Коаліції захисту 
прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень 
 
17.00 – 17. 30. – Підведення підсумків, питання, обговорення. 
17.30 – 18.00. – Спілкування, нетворкінг. 
 
 
 
 
 
 
4 день. 8 липня 2021 року 
 
ЕФЕКТИВНІ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ, КРОС-
КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, ДІАЛОГУ ТА КОМУНІКАЦІЙ, 
ЗАСТОСОВАНИХ НА ЦІННІСНИХ КОНСТАНТАХ 
 
Модератор: Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор, 
завідувачка кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького, регіональний координатор 
проекту Жана Монне EVDISD 
10.00 – 11.30. Тренінг «Кризові комунікації для освітніх закладів» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Андрій Чужиков, доктор економічних наук, доцент кафедри європейської 
економіки та бізнесу Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана 
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11.30-13.00. Вебінар «Ціннісно та компетентністно зорієнтовані  практики 
ЄС для розвитку людського потенціалу в вищій освіті» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Мартіна Бласкова (Martina Blaskova), професор, Університет Жиліна 
(Словаччина) 
13.00-14.30. Семінар «Гендерна рівність: європейські політики і 
практики»  
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Тетяна Матусевич, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної 
філософії, філософії освіти та освітньої політики, начальник відділу 
міжнародних зв’язків Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова;  
Марта Коновалова, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 
соціальної політики Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова 
 
14.30-15.00. Кава-брейк 
 
15.00-16.00. Презентація «Діяльності Освітньо-наукового центру 
соціокультурного розвитку дитини» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Тетяна Житнік, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 
освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
16.00-17.00. Презентація «Інноваційні технології психологічного супроводу 
дітей з особливими освітніми потребами». Імплементація європейського 
досвіду в рамках діяльності Лабораторії психології здоров’я 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького. 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Ольга Ковальова, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького,  
Ганна Варіна, магістр психології, старший викладач кафедри психології 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького 
 
17.00 – 17. 30. – Підведення підсумків, питання, обговорення. 
17.30 – 18.00. – Спілкування, нетворкінг. 
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5 день. 09 липня 2021 року 
 
НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ЄС В СФЕРІ РОЗВИТКУ ГРОМАД 
Модератор: Марья Нестерова, доктор філософських наук, професор 
кафедри  менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор 
кафедри Жана Монне SCAES, академічний координатор проекту Жана Монне 
EVDISD 
10.00-11.30 Семінар «Співпраця університету та громади: досвід ЄС для 
України» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
 Олена Мельник, кандидат технічних наук, доцент, керівник сектору 
міжнародних проектів, доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 
національного аграрного університету 
11.30 – 12.30.  Воркшоп «Європейський досвід освітніх проєктів для 
розвитку громад»,  
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Лілія Атнажева, аспірант кафедри менеджменту та інноваційних технологій 
соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова 
12.30-14.00 Фасилітаційна сесія  «Пошук спільних цінностей та смислів для  
сталого розвитку спільнот» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Марья Нестерова, доктор філософських наук, професор кафедри  
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор 
кафедри Жана Моне SCAES, академічний координатор проекту Жана Моне 
EVDISD;  
Андрій Заможський, викладач кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 
14.00-14.30. Кава-брейк 
14.30-16.00. Презентація «Практики розвитку громади на прикладі 
Ірпінської ОТГ» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
Ірина Сагайдак, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
товарознавства та техногенно-екологічної безпеки, університет державної 
фіскальної служби України (м. Ірпінь) 
16.00-17.00. Семінар «Реформа децентралізації влади в Україні: наслідки 
для освіти» 
Ідентифікатор 7434869028 Пароль 2020 
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Марина Дєліні, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України;  
16.00-17.00. Воркшоп-екскурсія. «Діалог крізь століття про цінності 
доброго, вічного …». Національний історико-археологічний заповідник 
«Кам’яна Могила». 
Сергій Гуров, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики 
викладання германських мов Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького;  
Олеся Топалова, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, 
соціально-економічної географії та краєзнавства Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
17.00 – 17. 30. – Підведення підсумків, питання, обговорення. 
17.30 – 18.00. – Спілкування, нетворкінг. 
18. 00 -  Завершення конференції, вручення сертифікатів. 
 

УЧАСТЬ У ЛІТНІЙ ШКОЛІ БЕЗКОШТОВНА. 
Покриття організаційних витрат здійснюється за рахунок коштів 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького та грантового проєкту «Європейські цінності 
різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-
2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT), за підтримки  Виконавчої агенції ЄС з 
освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму Проєкт 
Жана Монне програми Erasmus+. Зазначений проєкт фінансується за 
підтримки Європейської Комісії. Виступи та публікації відображають 
точку зору лише авторів і Комісія не може відповідати за будь-яке 
використання інформації, яка в них міститься. The European 
Commission's support for the production of this event and  publication does 
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of 
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. 
Для довідок:  
Голова організаційного комітету: Троїцька Олена Михайлівна, доктор 
філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького, регіональний координатор проекту Жана Монне EVDISD 
«Принципи, стратегії, культурні практики у забезпеченні фундаментальних 
ціннісних констант різноманіття та інклюзії в культурно-освітньому просторі» 
– (097)2983276 
Відповідальний секретар організаційного комітету: Пєшев Олег Олегович, 
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії – 
(096)6173860 



 

Jean Monnet Chair SCAES - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Jean Monnet Project EVDISD  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT 

 

 
Інформація про проєкт: 

 
Проєкт ЄС Програми Еразмус+ напряму Жана Монне «Європейські 

цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» – JM Project 
«European Values of Diversity and Inclusion for Sustainable Deveopment» 
(EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT впроваджується в 
Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова з 2020 р. 
Цей проєкт передбачає навчальні візити та низку заходів із поширення 
європейських цінностей в системі вищої освіти та в громадянському 
суспільстві: конференцію та літню школу, які включають проведення 
тренінгів та воркшопів від європейських експертів проєкту з університету 
Генуї (Італія) та Університету Жиліна (Словаччина). Також до проєкту 
долучені фахівці з євроінтеграції та інклюзії з інших українських університетів 
– Національного університету біоресурсів та природокористування, 
Сумського національного аграрного університету, Інституту вищої освіти 
НАПН України, Мелітопольського державного педагогічного університету.  

Координатор проєкту: Марья Нестерова, доктор філософських наук, 
професор кафедри  менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної 
діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова, Професор кафедри Жана Монне SCAES, академічний 
координатор проекту Жана Монне EVDISD 
Контакти: +38 (097) 295 60 90, +38 (050)3113435; info@evdisd.info. 
Детальніше про проєкт: www.evdisd.info. 
 
ДЛЯ НОТАТОК 
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