
Опитування "Очікування та враження від модулю Жан Моне 

"STIPENDIUM" 

 

   
 

Перелік спеціальностей, аспіранти яких були долучені до модулю та 

взяли участь в опитуванні: 

• Всесвітня історія 

• Філологія 

• Історія та археологія 

• Фізична культура і спорт 

• Музичне мистецтво 

• Соціальна робота 

• Історія та археологія 

Оберіть три теми лекційних занять, які Вас найбільше всього цікавлять.  

 
Оберіть тему семінарського заняття, яка Вас найбільше цікавлять.  

 
 



Оберіть одну тему, яка найбільше цікавить вас для підготовки доповіді або 

презентації. 

 
 

Зазначте, що Ви очікуєте отримати для свого професійного зростання 

наприкінці модулю? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наявність знань у сфері діяльності ЄС, здатність аналізувати та вирішувати сучасні проблеми 
діяності інститутів ЄС.

Освіжити загальні знання, які можна використати не лише у дослідженні, але і у 
повсякденному житті.

Розуміння сутнісних явищ та практик Європейського Союзу. Винесення уроків для 
України.

Інформованість, визначення гострих питань та їх вирішення на сьогодні.

Володіти знаннями про різноманітні проєкти, які відкивають нові можливості у різних 
напрямках роботи (соціальний, політичний, економічний, екологічний та інші аспекти).



 

 

 

Запропонуйте теми, які б були найбільш корисними для наукового 

дослідження в рамках модулю Жан Моне. 

 
 

 

Запропонуйте теми, які б ви порекомендували для інтерактивних сесій 

майбутнього модулю Жан Моне. 

 

 
 

Посилення інтеграційних процесів в ЄС, 
вирішення питань колективної безпеки 
та оборони європейського континенту, 

північній потік - 2 як загроза 
економічній безпеці ЄС, ефективність 

санкційної політики як засобу 
забезпечення дотримання 

міжнародного права,

Ідея та цінність гендерної рівності у 
політиці ЄС, Гендерна нерівність та її 

вплив на різні сфери буття ЄС (вказати 
потрібну сферу), Міжнародний досвід 

впровадження гендерної політики: 
уроки для України, Децентралізація в 
країнах ЄС: уроки для України, досвід 

реформування місцевого управління в 
країнах ЄС

Військова безпека ЄС; Специфіка 
діяльності у сфері зв’язків з 

громадськістю на рівні органів 
місцевого самоврядування; 

Інформаційна безпека; Проєкти ЄС; 
Робота з громадами.

Інформаційна безпека. Екологічна безпека. Проєкти ЄС.

Проблема біженців, гендерна рівність, корупція. 
Проєкти ЄС. 

Розробка та реалізація успішного політичного проекту, 
Розробка принципів вдалої соціальної політики, 
Формування рекомендацій з різних сфер для державних 
органів влади України.



 
 

 

 

Запропонуйте теми лекції, які б ви порекомендували для майбутнього 

модулю Жан Моне. 

• Екологічна безпека ЄС М'яка сила (дипломатія) проти жорсткої сили 

(зброя та санкції) в сучасних європейських миротворчих операціях. 

Специфіка діяльності у сфері зв’язків з громадськістю на рівні органів 

місцевого самоврядування. 

• Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна 

політика (особливо важливо у зв'язку з нашими місцевими виборами). 

• Культурна і мистецька ситуація ЄС. 

• Гендерна стратегія Європейського Союзу. 

 

 

 

Європейське право. 
Європейські засоби 

колективної оборони. 
Європейська політика 

умиротворення.

Соціальні стандарти 
ЄС: уроки для України, 
Європейські стандарти 

місцевого 
самоврядування.

Специфіка діяльності у 
сфері зв’язків з 

громадськістю на рівні 
органів місцевого 
самоврядування.


