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Асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) 
Факультет DISFOR Університет Генуї (Італія) 

Український державний університет імені Михайла Драгоманова 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
ПРОГРАМА 

ІІ Міжнародної Зимової школи 
«СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» 

Для бакалаврів, магістрів,  аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів 
 

м. Київ, 16-28 січня 2023 року 
 

Зимова школа проводиться в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана 
Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) - 620635-
EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR  та Центру Досконалості Жана Монне 
«Європейські Студії соціальних інновацій в освіті» (ESSIE) - 101085552 - 
ERASMUS-JMO-2022-COE. 

 
Зимова школа передбачає вивчення наступних курсів, що розкривають соціальні 

виміри європейських політик: 
 
1. Семінар «Європейська соціальна політика» (20 год), Тьютор - Марина 

Дєліні, включатиме питання, що стосуються основних соціальних процесів в Європі, 
зокрема ЄС. Протягом проведення семінару досліджуватимуться питання соціальної 
стратифікації суспільства в ЄС, міграційні процеси та основні чинники впливу на них, 
сучасні політики по управлінню міграційними процесами. Окрема увага приділяється 
соціальній відповідальності бізнесу на європейських підприємствах та вивченню їх 
досвіду. Розвиток ринку праці європейських країн також розглядається відповідно до 
проблем, з якими вони стикаються, і характерних для всіх розвинених країн, особливо 
в умовах притоку мігрантів з України. Якість життя європейського населення та 
конкурентоспроможність підприємств ЄС набагато вищі за українські, тому ці знання 
про моделі, практики, політику тощо повинні бути широко поширеними серед 
українського населення. Цей семінар має на меті узагальнити, систематизувати та 
поширити європейські практики в соціальній сфері для студентів, дослідників та 
інших студентів України. Окрема увага приділятиметься соціальній політиці по 
роботі з тими, хто шукає прихистку в країнах Європи.  

2. Інтенсив «Європейська політика соціальної згуртованості» (12 год). 
Тьютор - Марья Нестерова. Курс «Європейська політика соціальної згуртованості» 
включатиме питання, що стосуються  Європейської соціальної політики, 
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Європейської політики згуртованості, Європейської молодіжної політики. Курс 
покращить знання про розвиток громад (спільнот), соціальні інновації. Також 
інтенсивний курс відображає принципи змішаного навчання, електронного навчання, 
ІКТ-технологій в освіті 

3. Дистанційний курс «Європейська соціальна модель» (26 год). Тьютор – 
Діана Спулбер. 

Метою дистанційного курсу є розвиток системи компетенцій, пов’язаних з 
феноменом європейської соціальної моделі як інтегративною сферою соціальної 
інновації, в якій на перетині формуються соціальні принципи та цінності, установки 
та індикатори економічного прогресу. індивідуальне ставлення та переконання. 

Європейська соціальна модель (ESM) – це політична та соціально-економічна 
структура, спільна для більшості європейських держав, що характеризується 
державою добробуту, яка забезпечує кожному високий соціальний захист і права 
громадянства. Європейська соціальна модель вважається унікальною через її 
подвійну спрямованість на економічні та соціальні принципи.  

4. Дистанційний курс «Інклюзивна політика ЄС в освіті» (24 год.) Тьютор – 
Діана Спулбер. 

Метою курсу є ознайомлення  із практикою інклюзивної освіти в країнах ЄС. 
Також планується показати, з якими особливостями впроваджуються міжнародні 
норми інклюзії в окремих країнах ЄС. На курсі будуть відкриті наступні теми: 
політика Європейського Союзу щодо інклюзії в освіті та відповідні нормативні 
документи з питання інклюзії; особливості реалізації концепції в окремих країнах ЄС, 
зокрема, в Італії; кращі практики ЄС щодо інклюзії в середній та вищій освіті; 
особливості концепції інклюзивної освіти у вищій школі на приклади країн 
Європейського Союзу. 

5. Дистанційний курс «Європейська політика соціальних інновацій» (12 год) 
– Тьютор Марья Нестерова. 

Метою даного курсу дистанційного навчання є вивчення ефективної практики 
інноваційної діяльності у провідних країнах світу та державної політики просування 
інновацій у країнах Європейського Союзу. У країнах Європейського Союзу, які 
мають вищу якість життя, відбувається поступовий відхід від тла прагматичних 
пріоритетів у проведенні інноваційної діяльності, а наперед висуваються соціальні 
інновації – тобто ті, що відповідають на соціальні запити та є важливо не тільки для 
власника коштів, а й для суспільства в цілому. Тому цей дистанційний курс має на 
меті узагальнити, систематизувати та поширити європейську практику соціальних 
інновацій та можливості її впровадження в Україні. 
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6. Дистанційний курс «Соціальні виміри європейських політик» (12 год) – 
Тьютор Марья Нестерова. 

Метою даного курсу дистанційного навчання є вивчення ефективної практики 
інноваційної діяльності у провідних країнах світу та державної політики просування 
інновацій у країнах Європейського Союзу. У країнах Європейського Союзу, які 
мають вищу якість життя, відбувається поступовий відхід від тла прагматичних 
пріоритетів у проведенні інноваційної діяльності, а наперед висуваються соціальні 
інновації – тобто ті, що відповідають на соціальні запити та є важливо не тільки для 
власника коштів, а й для суспільства в цілому. Тому цей дистанційний курс має на 
меті узагальнити, систематизувати та поширити європейську практику соціальних 
інновацій та можливості її впровадження в Україні 

7. Дистанційний курс «Європейські практики соціокультурного 
проєктування» (36 год) – Тьютор Марья Нестерова. 

Метою цього курсу є: поглибити знання найкращих європейських практик 
вирішення болючих суспільних проблем, що стоять перед ЄС та Україною: 
руйнування системи цінностей, поділ та агресія в суспільстві, поширення бідності, 
вибух вразливих груп, безробіття серед молоді тощо. та розповсюдження через 
майбутніх освітян достатньо покращить не лише українську систему вищої освіти, а 
й покращить поширення питань ЄС у середніх школах, у суспільстві. 

 
Загальна кількість – 180 годин, 6 кредитів  

ECTS (включаючи години на консультації,  тестування та самостійну роботу), з 
спільним сертифікатом Jean Monnet Chair SCAES з факультетом DISFOR, 
University of Genoa (Italy). 

 
 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЗИМОВОЇ ШКОЛИ. 
 
1 день.  16 січня 2023 року 

 
9.45  - 10.00. Реєстрація учасників.  
10.00 – 10.15. Початок роботи зимової школи. Вітальне слово –  координатор 
проєкту, доктор філософських наук, професор кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного 
університету імені Михайла Драгоманова (Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова), професор кафедри Жана Монне SCAES, керівник Центру 
досконалості Жана Монне ESSIE Марья Нестерова, європейський експерт проєкту, 
професор Університету Генуї, Діана Спулбер.  
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10.15-10.30. Анонс програми зимової школи. Знайомство з дистанційними 
курсами, доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри виробничого та 
інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і 
природокористування України Марина Дєліні. 
10.30 – 11.45. Європейська соціальна політика – основа управління соціальними 
системами і процесами в Європі. Тьютор - Марина Дєліні, доктор економічних 
наук, професор, в.о. завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
11.45 – 13.00. Соціальна структура та стратифікація суспільства ЄС. Тьютор - 
Марина Дєліні, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. 
 
13.00 – 14.00. Кава-брейк 
 
14.00 – 17.00. Соціальна згуртованість в освіті. Тьютор - Марья Нестерова,  
доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного 
університету імені Михайла Драгоманова (НПУ імені М.П. Драгоманова), професор 
кафедри Жана Моне SCAES, керівник Центру досконалості Жана Монне ESSIE. 
 

• Соціальна згуртованість в освіті: найкраща практика ЄС, практичне 
застосування, видатні проекти. Ідентичність та соціальний діалог. Соціальні 
інновації в освіті: найкраща практика ЄС, практичне застосування, видатні 
проекти розвитку соціальної згуртованості, інклюзивна освіта, громадянська 
освіта тощо. 

• Університети, що базуються на громаді: найкращі практики ЄС щодо обміну 
знаннями, освітніх інновацій, відкрита та безперервна освітня система для 
ефективного розвитку громади. Принципи університету 21 століття.  

 
17.00 – 17.30. – Підведення підсумків, питання обговорення. 
 
2 день.  17 січня 2023 року 
 
10.00 – 13.00. Демографічні процеси в Європі. Тьютор - Марина Дєліні, доктор 
економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри виробничого та інвестиційного 
менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. 
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13.00 – 14.00. Кава -брейк 
 
14.00 – 17.00. Соціальна згуртованість та соціальна компетентність.  Тьютор -  
Марья Нестерова,  доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського 
державного університету імені Михайла Драгоманова (НПУ імені М.П. 
Драгоманова), професор кафедри Жана Моне SCAES, керівник Центру досконалості 
Жана Монне ESSIE.  Досвід ЄС щодо розвитку соціальних навичок в освіті. Особисті 
та спільні цінності в соціальному прогресі. Соціальна компетентність як ключовий 
фактор успіху в соціальному вимірі ЄС. 

• Трансверсальні компетенції як основи практик соціальної згуртованості ЄС. 
Практики ЄС з оцінки та розвитку трансверсальних компетенцій.  

 
17.00 – 17.30. – Підведення підсумків, питання обговорення. 
 
3 день.  18 січня 2023 року 
10.00 – 11.30. Соціальні моделі Європи: порівняння та характеристика в 
сучасних умовах. Тьютор - Марина Дєліні, доктор економічних наук, професор, в.о. 
завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 
11.30 – 13.00. Міграційні процеси в ЄС. Сучасні тенденції в умовах воєнного 
стану в Україні. Тьютор - Марина Дєліні, доктор економічних наук, доцент, в.о. 
завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 
 
13.0 – 14.00. Кава -брейк 
 
14.00 – 17.00. Практики соціальної згуртованості в освіті. Тьютор - Марья 
Нестерова,  доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту 
та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного 
університету імені Михайла Драгоманова (НПУ імені М.П. Драгоманова), професор 
кафедри Жана Моне SCAES, керівних Центру досконалості Жана Монне ESSIE. 

• Практики діалогу. Міжкультурний діалог та практики соціальної згуртованості 
ЄС у центрі уваги соціальних інновацій: принципи, соціальний вплив  

• Найкращі практики ЄС щодо сприяння, фасилітації та ненасильницької 
комунікації,  які можуть бути впроваджені в українську освітню систему.  

 
17.00 – 17.30. – Підведення підсумків, питання обговорення. 
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4 день.  19 січня 2023 року 
 
10.00 – 13.00. Європейський ринок праці: сучасні виклики.  Тьютор - Марина 
Дєліні, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри виробничого та 
інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 
 
13.00 – 13.30. – Підведення підсумків, питання обговорення. 
 
5 день.  20 січня 2023 року 
 
10.00 – 11.30. Якість життя населення ЄС і конкурентоздатність країн ЄС. 
Тьютор - Марина Дєліні, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача 
кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. 
 
11.30 – 13.00. Соціальна відповідальність бізнесу в ЄС: основні риси та приклади 
для України.  Тьютор - Марина Дєліні, доктор економічних наук, професор, в.о. 
завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 
 
13.00 – 13.30. Питання, обговорення, підведення підсумків зимової школи  
 
6 день. 27 січня 2023 року 
 
10.00 – 13.00 – Консультації з виконання дистанційних курсів та підготовки до  
тестування. Тьютор Марина Дєліні 
 
7 день.  28 січня 2023 року.  
10.00 – 13.00 – Проведення фінального тестування, підготовка до сертифікації, 
проведення зворотнього оцінювання (дистанційно).   
 

УЧАСТЬ У ЗИМОВІЙ ШКОЛІ БЕЗКОШТОВНА. 
 

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.  



              

                             

Jean Monnet Сhair SCAES - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Jean Monnet Centre of Excellence ESSIE - 101085552 - ERASMUS-JMO-2022-COE 

 

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. 

 
Команда тьюторів:  
 
Координатор проєкту: Марья Нестерова, доктор філософських наук, професор 
кафедри соціокультурного менеджменту Українського державного університету 
імені Михайла Драгоманова (Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова), Професор Кафедри Жана Монне SCAES, керівник Центру 
досконалості Жана Монне ESSIE 
Контакти: +38 (097) 295 60 90, scaes@npu.edu.ua  
Детальніше про проєкт: http://scaes.info . 
Діана Спулбер, внутрішній європейський експерт вищезазначених проєктів Жана 
Монне, доктор психологічних наук, професор Університету Генуї (Італія). 
Марина Дєліні, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. Контакти: +38 (099) 01 36 111.  
 
Посилання на лінк реєстрації ІІ Міжнародної зимової школи  «Соціальні виміри 
Європейських Студій»  (у разі проблем з автоматичним відкриттям посилання, 
скопіюйте посилання та вставте в адресну строку браузера 
https://forms.gle/1W6dRtCYZ2KwavnG9 ) 
 
Матеріали Зимової школи будуть розміщені на сайті проєкту www.scaes.info та на 
сайтах партнерів заходу. 
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