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Міжнародна науково-практична конфе-
ренція відбулася 17–18 грудня 2020 року. 
Організаторами конференції виступили 
Міністерство освіти і науки України, Наці-
ональний Еразмус Офіс в Україні, Україн-
ська асоціація дослідників європейських 
цінностей в освіті (AREVE), Українська 
асоціація викладачів та дослідників євро-
пейської інтеграції (APREI), Факультет 
педагогічних наук DISFOR – Університет 
Генуї (Італія), Університет Жиліна (Слова-
кія), Національний педагогічний універси-
тет імені М. П. Драгоманова, Національний 
університет біоресурсів і природокористу-
вання України, Сумський національний 
аграрний університет, Мелітопольський 
державний педагогічний університет імені 
Б. Хмельницького, Київський національ-
ний університет культури і мистецтв, Запо-
різький національний університет.

Захід відбувся в рамках імплементації 
проєкту напряму Жана Монне «Європей-
ські цінності різноманіття та інклюзії для 
сталого ровзитку» Erasmus+ Jean Monnet 
Project «European values of diversity an 
dinclusion forsustainable development» у 
співпраці з проєктами – Кафедра Жана 
Монне «Соціальні та культурні аспекти 
Європейських Студій». 

Конференція і воркшоп були покликані 
узагальнити багатий науково-практичний 
досвід розробки, апробації та імплемента-
ції в культурно-освітній простір ідей, кон-
цепцій, стратегій євроінтеграції, які цен-
труються на розумінні сучасних та історич-
но виправданих систем цінностей. Профе-

сор Кафедри Жана Монне SCAES та акаде-
мічний координатор Проєкту Жана Монне 
EVDISD, доктор філософських наук, про-
фесор М. Нестерова визначила найважли-
віші напрями рефлексії та діалогу: євро-
пейські цінності в розвитку людського по-
тенціалу закладів освіти; європейський до-
свід інклюзивної освіти; різноманіття та ін-
клюзія в соціально-економічному розвит-
ку; європейські цінності для сталого розви-
тку освіти.

Глибинний зміст євроінтегративної ак-
сіологічної ідеї, що органічно пов’язаний з 
комплексом смислів, орієнтирів та наста-
нов не тільки досягнення європейських 
стандартів суспільного життя, а й знахо-
дження порозуміння суб’єктів реального 
(найближчого) простору, на пленарній се-
сії представили 

Д. Спулбер, професор Університету Ге-
нуї (Італія), Л. Шинкарук, доктор еконо-
мічних наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, зав. кафедри виробничого та 
інвестиційного менеджменту Національ-
ного університету біоресурсів і природоко-
ристування України, М. Дєліні, доктор еко-
номічних наук, доцент кафедри виробни-
чого та інвестиційного менеджменту Наці-
онального університету біоресурсів і при-
родокористування України, 

О. Мельник, кандидат технічних наук, 
член правління APREI, старший науковий 
співробітник, координатор Кафедри Жана 
Монне EUClead Сумського національного 
аграрного університету, М. Шеремет, док-
тор педагогічних наук, професор, декан фа-
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культету спеціальної та інклюзивної освіти 
НПУ імені М. П. Драгоманова, Г. Афузова, 
кандидат психологічних наук, доцент фа-
культету спеціальної та інклюзивної освіти 
НПУ імені М. П. Драгоманова.

У день відкриття конференції відбувся 
вебінар «Інклюзивна освіта як інструмент 
соціальних інновацій: європейський до-
свід», який провела професор Університету 
Генуї (Італія) Діана Спулбер та більш ніж 
200 учасників конференції вивчали досвід 
інклюзивних практик у секціях: Практич-
ний воркшоп Раїси Кравченко (ГО «Коалі-
ція захисту прав осіб з інвалідністю внас-
лідок інтелектуальних порушень «Євро-
пейський досвід застосування практичних 
інструментів інклюзивної освіти» – моде-
ратор М. Нестерова); «Розмаїття ціннос-
тей в інклюзивному просторі: досвід психо-
лого- педагогічних практик» – модератор 
О. Троїцька; «Освітня інклюзія: від рівних 
прав до рівних можливостей» – модератор 
Г. Афузова. 

Другий день конференції відкрив 
П. Крайнік, менеджер проєктів напряму 
Жана Монне, Національний Еразмус+ офіс 
в Україні, ґрунтовною доповіддю «Европей-
ські цінності у викладанні. Досвід Програ-
ми Жана Монне», який посприяв створен-
ню атмосфери напруженого творчого по-
шуку інноваційних практик в освіті. Кожна 
доповідь учасників конференції викликала 
глибоке зацікавлення та інтерес. Науковці 
О. Тупахіна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри німецької філології і пере-
кладу Запорізького національного універ-
ситету, координатор Модуля Жана Монне 
EUVOLIA, Т. Андрущенко, доктор політич-
них наук, професор, завідувач кафедри по-
літичної психології та міжнародних відно-
син, Н. Кочубей, доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту 
та інноваційних технологій соціокультур-
ної діяльності, Т. Троїцька, доктор філософ-
ських наук, професор кафедри філософії 
МДПУ імені Б. Хмельницького, О. Троїць-
ка, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії МДПУ імені 
Б. Хмельницького, концептуально окрес-

лили євроінтеграційну спрямованість куль-
турно-освітнього простору як сукупність 
впливових і значущих для суб’єктів освіти 
ціннісно-смислових, інформативно-екзис-
тенціальних зв’яз ків з усіма інституціями 
та суб’єктами цього простору. 

У другий день конференції відбулася се-
рія тренінгів «Європейські цінності в осві-
ті» (А. Чужиков, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри тележурналістики та 
майстерності актора, Мар’я Нестерова, док-
тор філософських наук, професор, профе-
сор Кафедри Жана Монне SCAES та акаде-
мічний координатор Проєкту Жана Мон-
не EVDISD), віртуальний клас М. Бласко-
вої, професора Університету Жиліна (Сло-
вакія), «Європейські цінності в розвитку 
людського потенціалу для сталого розви-
тку освіти», секції «Болонський процес як 
чинник сталого розвитку освіти» (модера-
тор – О. Оржель, доктор наук з державного 
управління, член команди Проєкту Жана 
Монне EVDISD);

«Цінності прогресу або прогрес ціннос-
тей: освіта і сталий розвиток» (модератор – 
О. Яценко, кандидат філософьких наук, до-
цент, член команди Проєкту Жана Моне), 
«Практичні інструменти аналізу та сталого 
розвитку освітнього середовища» (модера-
тор – М. Нестерова, доктор філософських 
наук, професор, професор Кафедри Жана 
Монне SCAES). Усі пленарні, секційні та 
інші студії характеризувала наскрізна реф-
лексія стосовно питань інклюзії та стало-
го розвитку, їх органічного зв'язку, синер-
гії та гармонії. Саме рефлексія та критич-
не мислення поставали поштовхом до діа-
логу та трансформації особистісних цінніс-
них засад. 

11 грудня 2020 р. у рамках проєкту Ка-
федра Жана Монне «Соціальні та культурні 
аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 
620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
було проведено Міжнародний воркшоп «Єв-
ропейська інтеграція: перспективи та викли-
ки для України». Учасниками воркшопу ста-
ло більше 200 осіб з різних куточків Украї-
ни та світу та було представлено понад 8 уні-
верситетів, що стало можливим за умов дис-
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танційного доступу через платформу ZOOM. 
Під час проведення воркшопу ставились 
важливі питання цінностей Євросоюзу, ета-
пів його становлення, сучасних тенденцій 
розвитку. Особлива увага приділялась ана-
лізу договорів ЄС, які регулюють діяльність, 
різним аспектам інтеграційного процесу, су-
часному стану відносин між Україною та ЄС, 
грантовим можливостям фондів ЄС і, зви-
чайно, перспективам та викликам, які стають 
перед Україною як майбутнім членом ЄС, та 
визначенням основних цінностей, які мають 
найбільше значення для учасників заходу.

На необхідності формування у здобува-
чів освіти громадянських, євроінтеграцій-
них та загальнолюдських цінностей наго-
лошували учасники заходу: П. Крайнік, 
менеджер проєктів напряму Жана Мон-
не, Національний Еразмус+ офіс в Украї-
ні, здобувач ІВО НАПН України «Проєк-
ти Жана Монне як реалізація євроінтегра-
ційного курсу української освіти»; М. Не-
стерова, доктор філософських наук, профе-
сор НПУ ім. М.П. Драгоманова, академіч-
ний координатор Проєкту Жана Монне та 
Кафедри Жана Монне «Практика реаліза-
ції євроінтеграційного курсу в освітньому 
середовищі НПУ ім. М.П. Драгоманова», 
Д. Спулбер, PhD, професор Університе-
ту Генуї (Італія), «Ковід: виклики євроін-
теграції»; О. Оржель, доктор наук у сфері 
держуправління, провідний науковий спів-
робітник, завідувач відділу політики і вря-
дування у вищій освіті Інституту вищої 
освіти Національної академії педагогіч-
них наук України (НАПН України), «За-
снування та розвиток ЄС: ціннісні засади 
та орієнтири для України»; Л. Шинкарук, 
доктор економічних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач ка-
федри виробничого та інвестиційного ме-
неджменту НУБіП України, «Грантова під-
тримка фондів ЄС»; О. Троїцька, профе-
сор, доктор філософських наук, завідувач 
кафедри філософії Мелітопольського дер-
жавного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького, «Євроінтегратив-
ні чинники розвитку культурно-освітньо-
го простору: діалог і розуміння»; М. Дєліні, 
доктор економічних наук, доцент кафедри 
виробничого та інвестиційного менедж-
менту НУБіП, «Переваги та недоліки Єв-
ропейської інтеграції України»; О. Мель-
ник, кандидат технічних наук, член прав-
ління APREI, старший науковий співро-
бітник, координатор міжнародних проєктів 
Сумського національного аграрного уні-
верситету, «Кліматична політика України в 
розрізі євроінтеграційних процесів».

Робота в сесійних залах розгорталась за 
напрямами: європейські цінності для реа-
лізації євроінтеграційного курсу системи 
освіти в Україні (модератори – О. Яцен-
ко, М. Нестерова); євроінтеграційні про-
цеси в культурно-освітньому просторі (мо-
дератор – О. Троїцька); соціально-еконо-
мічні виклики євроінтеграції для України 
(М. Дєліні); екологічні виміри європей-
ської інтеграції (модератор – О. Мельник); 
медіа аспекти євроінтеграції, медіа політи-
ка (модератор – А. Чужиков). 

Воркшоп засвідчив доцільність таких 
практик, як відкритої платформи взаємо-
дії ідей, теорій, підходів, принципів, жит-
тєвого досвіду у творенні ціннісного зна-
ння та переходу з прагматичної спрямова-
ності життєдіяльності до гармонійної реа-
лізації людського потенціалу. Логічним за-
вершенням і підсумком воркшопу і конфе-
ренції стали практичні рекомендації, які 
привернуть увагу академічної громади до 
системи європейських цінностей, що знач-
ною мірою сприяють піднесенню людини 
від «здорового глузду» повсякденності до 
ціннісного входження у широкий європей-
ський культурний простір. 

Олена ТРОЇЦЬКА
доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Мелітополь-
ського Державного педагогічного універ-

ситету імені Богдана Хмельницького


	ВО_1_2021 (5)_Часть87
	ВО_1_2021 (5)_Часть88
	ВО_1_2021 (5)_Часть89

