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Осіння школа проводиться в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана 
Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) - 

620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR . 
 
Осіння школа передбачає вивчення наступних курсів, що розкривають соціальні 

виміри європейських політик: 
 
1. Інтенсив «Медійна політика Європейського Союзу» (12 год). Тьютор 

Андрій Чужиков. Завдяки інтеграційному процесу України, знання основ медіа 
політики ЄС стає ще більш актуальним, ми повинні розуміти спільний, ціннісно-
орієнтований медійний контекст. Питання ЗМІ актуальне в Україні вже давно. Шляхи 
генерування ідей, принципи та методи обробки медіаконтенту, життєвий цикл медіа-
повідомлень та інші активно досліджуються теоретично та емпірично. У країнах 
Європейського Союзу, які мають вищу якість життя, поступово відходять від фону 
прагматичних пріоритетів у діяльності ЗМІ, а комунікаційні інновації висуваються 
заздалегідь - тобто ті, що відповідають на соціальні запити та важливі не тільки для 
власника коштів, а й для суспільства в цілому. Цей досвід є дуже важливим для 
розвитку українського медіапростору. Тому інтенсив призначений для узагальнення, 
систематизації та поширення європейської практики медіа-політики в Україні. 

 
2. Семінар «Культурна політика Європейського Союзу» (20 год), Тьютор 

Андрій Чужиков.  
Метою семінару є актуалізація знань з історії та поширення європейської культури, її 
матеріальних і нематеріальних цінностей. Реалізація цієї стратегії передбачає 
збереження культурної спадщини, вивчення художньої та культурної творчості 
сучасної Європи, організацію некомерційних проектів культурного обміну. 

Основний акцент семінару – поставлений на переконанні в єдність культурного 
розвитку та соціального процвітання сучасного Європейського Союзу. Виходячи з 
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цього, реалізація культурної політики сприяє ефективній комунікації соціальних 
спільнот, утвердженню принципів толерантності та згуртованості, об’єднанню на 
основі спільних європейських цінностей. 

Особливим чином на семінарі буде розглянута реалізація культурної політики 
Європейського Союзу, як здійснюється за принципом різноманітності, тобто уваги до 
специфіки різних культур. Це розмаїття культурних традицій, як правило, транслює 
універсальне смислове ядро ціннісних орієнтацій. Тому однією з цілей європейської 
культурної політики є створення умов для творчої самореалізації особистості про що 
піде мова на семінарі. 

Тому цей курс має на меті узагальнити, систематизувати та поширити 
європейську практику культурної політики в Україні. 

Семінар допоможе: 
- поглибити знання про практику реалізації культурної політики ЄС; 
- інтегрувати європейські принципи культурної політики в Україні; 
- конкретизувати уявлення про реалізацію культурної політики на місцевому, 

національному, регіональному та європейському рівнях; 
- демонструвати толерантність до принципів європейської культурної 

політики, її співвідношення з ціннісними та поведінковими моделями, 
стабільність соціальної ситуації; 

- розуміння необхідності та практики створення інформаційного простору для 
спілкування культур і спільнот в єдиному полі порозуміння та співпраці 

- формування уявлень про соціальну значущість діяльності представників 
творчих професій як агентів соціокультурних трансформацій. 

3. Дистанційний курс «Медійна політика Європейського Союзу» (12 год) – 
Тьютор Андрій Чужиков 

Мета цього курсу – вивчити в трьох дискусійних фокусах представників 
політиків, наукових кіл та сектору ЗМІ умов, необхідних для збереження якісної 
журналістики; окреслити необхідне середовище для процвітання сектору ЗМІ та 
підкреслити необхідність добросовісної конкуренції на цифрових ринках, вивчити 
принципи медіа політики ЄС та вміти їх застосовувати.  

4. Дистанційний курс «Культурна політика Європейського Союзу» (12 год) 
– Тьютор Андрій Чужиков 

Метою даного курсу дистанційного навчання є вивчення ефективної практики 
культурної діяльності у провідних країнах світу та державної політики у галузі 
культури у країнах Європейського Союзу. У країнах Європейського Союзу, які мають 
вищу якість життя, відбувається поступовий перехід до прагматичних пріоритетів у 
проведенні культурної політики. Тому цей дистанційний курс має на меті 
узагальнити, систематизувати та поширити європейську практику культурної 
політики та можливості її впровадження в Україні 
 

 
Загальна кількість – 56 годин, 2 кредита  

ECTS  (включаючи 10 годин на тестування та самостійну роботу), з спільним 
сертифікатом Jean Monnet Chair SCAES з факультетом DISFOR 
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РОЗКЛАД РОБОТИ ОСІННЬОЇ ШКОЛИ 
 
Дата  Час Назва 

Перша частина осінньої школи «Медійна політика ЄС» 11-13 листопада 2022 
11.11.2022 9.00 – 9.30 Реєстрація учасників тренінгу  

9.30 – 9.45 Початок роботи осінньої школи. Вітальне слово –  координатор 
проєкту, доктор філософських наук, професор кафедри менеджменту 
та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
професор кафедри Жана Моне SCAES, академічного координатора 
проекту Жана Моне EVDISD Марья Нестерова, експерт проєкту, 
доктор економічних наук Андрій Чужиков. 

9.45–10.00 Анонс програми осінньої школи. Знайомство з дистанційними 
курсами 

10.00–11.45  Сутність та класифікація політики ЄС. Механізми їх втілення та 
взаємозв’язок з бюджетом співтовариства 

11.45–12.00 Кава - брейк 
12.00–13.45 Інформаційна політика ЄС як складова медійної політики  

12.11.2022 10.00–11.45 Аудіо-візуальна політика ЄС. Діяльність європейської аудіовізуальної 
лабораторії. Eurobaromenter. 

11.45–12.00 Кава - брейк 
12.00–13.45 Creative Europe та взаємозв’язок аудіовізуальної та культурної 

політики ЄС 
13.45–14.15 Підведення підсумків, питання обговорення 

13.11.2022 10.00–11.45 Тренди розвитку медіа політики Європейського Союзу 2020 – 2027 
11.45–12.00 Кава - брейк 
12.00–13.45 Імплементація європейських цінностей у медіа політиці ЄС: практичний 

кейс 
13.45–14.15 Підведення підсумків, питання обговорення 

Друга частина осінньої школи «Культурна політика ЄС» 25-27 листопада 2022 
25.11.2022 9.00 – 9.30 Реєстрація учасників тренінгу  

9.30 – 9.45 Вітальне слово, доктор економічних наук Андрій Чужиков. 
9.45–10.00 Анонс програми другої частини осінньої школи. Знайомство з 

дистанційними курсами 
10.00–11.45  Європейська культурна політика (Перша частина)  
11.45–12.00 Кава - брейк 
12.00–13.45 Європейська культурна політика (Друга частина)  

26.11.2022 10.00–11.45 Інституційна побудова європейського союзу та культурна 
політика 

11.45–12.00 Кава - брейк 
12.00–13.45 Поняття стратегій європейського союзу та місце культурної 

політики в них 
13.45–14.00 Кава - брейк 
14.00–15.45 Нова європейська культурна програма  
15.45–16.15 Підведення підсумків, питання обговорення 

27.11.2022 10.00–11.45 Шляхи реалізації культурної політики ЄС 
11.45–12.00 Кава - брейк 
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12.00–13.45 Культурна політика для сталого розвитку 
13.45–14.00 Кава - брейк 
14.00–15.45 Культурно-мистецькі програми та стратегії грантування 

культурних проектів 
15.45–16.15 Підведення підсумків осінної школи, питання обговорення 

 
 

УЧАСТЬ У ОСІННІЙ ШКОЛІ БЕЗОБПЛАТНА 
 
 
Для довідок:  

Координатор проєкту: Марья Нестерова, доктор філософських наук, 
професор кафедри соціокультурного менеджменту Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова, Професор Кафедри Жана Монне SCAES,  
Контакти: +38 (097) 295 60 90, +38 (050)3113435; scaes@npu.edu.ua  
Детальніше про проєкт: http://scaes.info . 
 
 
Посилання на лінк реєстрації у осінній школі  «Культурна та медійна політика 
Європейського Союзу».  https://forms.gle/MFkYo9wJ8E5kBnY28  (у разі проблем з 
автоматичним відкриттям посилання, скопіюйте посилання та вставте в адресну 
строку браузера). Посилання на лінк проведення надійде автоматично на вказану 
пошту після реєстрації.  
 
Матеріали зимової школи будуть розміщені на сайті проєкту www.scaes.info та на 
сайтах партнерів заходу. 
 

  
Посилання на ЗУМ  
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNx

Zz09     
Ідентифікатор конференції:  338 657 2580      
Код доступу:  2956090 
 
Приєднання до Гугл класів 
Дистанційний курс «Медійна політика Європейського Союзу» 
https://classroom.google.com/c/NTYxNDM1OTY1Mjcx?hl=ru&cjc=cse6j2f 
 
Дистанційний курс «Культурна політика Європейського Союзу» 
https://classroom.google.com/c/NTYxNDM2MTk5MzIw?hl=ru&cjc=q42x2uw 
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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. 

 


