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620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Project acronym: EULIOT
Project duration: 10 November 2020 – 09 November 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 41.664 EUR, 29.760 EUR
Target groups: Students, academics, post-graduate students, civil servants, representatives of
the professional community and civil society
Grant holder/Project Coordinator:
Manager:
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY Contacts: +380933535914
email: o.div4ina@gmail.com
OF UKRAINE IGOR SIKORSKY KYIV
POLYTECHNIC INSTITUTE
Project goals and objectives:
The project’s goals are:
Popularizing an EU study and research a role of the EU in a globalized world, in
particular, EU legislation, which is tangent to the field of information digital technologies
in the age of developing achievements of the 4th technological revolution.
The project’s objectives are:
 to demonstrate the legal complexity of IoT implementation;
 to provide an understanding of the EU legislation in the field of information
technologies;
 to find out the results of the comparative legal analysis of national and EU legislation
in this field.
Activities:
 Collective monography
 Didactic materials
 Conferences
 Round tables
 Webinars
 Etc.
Expected results:
 to implement of Module in the educational process
 to promote co-operation and implementation of European experience in solving urgent
legal problems of the Iot usage
 to organize scientific events for transfer experience through the involvement of
scholars, lawyers, civil servants and public figures
 to draw attention to the aspects of legal regulation of IoT
 to create a scientific basis for the establishment of the new direction in legal science is
related to the implementation European legal rules of IoT usage in national legislation
 to promote public awareness of the value of research activities through public events,
creation of academic field for European integration of Ukraine in the process of digital
transformation
Project page in the university website: http://euliot.kpi.ua (in progress)
Facebook page: (if available): https://www.facebook.com/groups/euliot/
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.

2020 Jean Monnet Action Projects Draft Compendia/
Проєкти Жан Моне конкурсу 2020 р. для України
620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Коротка назва проєкту: EULIOT
Тривалість проєкту: 06 листопада 2020 – 05 листопада 2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 41.664 євро, 29.760 євро
Цільова група: Студенти, науковці, аспіранти, державні службовці, представники
професійної спільноти та громадянського суспільства
Отримувач гранту/ координатор проєкту:
Менеджер проєкту:
Київський
політехнічний
інститут тел.: +380933535914
імені Ігоря Сікорського
е-адреса: o.div4ina@gmail.com
Мета та завдання проєкту:
Цілі проєкту: популяризація досліджень ЄС, зокрема, законодавства ЄС, яке стосується
сфери цифрових технологій у епоху досягнень 4-ї технологічної революції.
Завданнями проєкту є:
 продемонструвати юридичну складність впровадження Інтернету речей (IoT);
 забезпечити розуміння законодавства ЄС у галузі інформаційних технологій;
 з’ясувати результати порівняльно-правового аналізу національного законодавства
та законодавства ЄС у цій галузі.
Напрями діяльності за проєктом:
 Колективна монографія
 Дидактичні матеріали
 Конференції
 Круглі столи
 Вебінари
Очікувані результати:
 впровадити Модуль у навчальний процес
 сприяти співпраці та впровадженню європейського досвіду у вирішенні нагальних
правових проблем використання Іот
 організовувати наукові заходи для передачі досвіду за участю науковців, юристів,
державних службовців та громадських діячів
 Привернути увагу до аспектів правового регулювання IoT
 створення наукової основи для встановлення нового напрямку в юридичній науці
пов’язане з імплементацією європейських правових норм використання IoT у
національне законодавство
 сприяти поінформованості громадськості про цінність дослідницької діяльності
шляхом проведення публічних заходів, створення академічного поля для
європейської інтеграції
Інформація про проєкт на сайті університету: http://euliot.kpi.ua (в процесі розробки)
Facebook сторінка: якщо є https://www.facebook.com/groups/euliot/
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.
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EU Transport Policy
619652-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO MODULE
Project acronym:
Project duration: September 2020 - September 2013
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 30000EUR,
Target groups: university students, entrepreneurs,
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Kyrylenko Oksana
University
Contacts: email: Ons@ua.fm
Project goals and objectives:
The project’s goals are:
development and implementation of new training activities and tools aimed at creating,
disseminating and acquiring additional knowledge on EU transport policy, as well as
conducting research related to the study of conditions and features of integration of transport
systems of Ukraine and the EU.
The project’s objectives are:
- providing students of the Faculty of Transport, Management and Logistics of NAU with
additional knowledge and skills on EU transport policy;
- creation, dissemination and accumulation of new knowledge on the problems of integration
of transport systems of Ukraine and the EU in the conditions of implementation of the
Association Agreement Ukraine-EU.
Activities:
 creation and implementation of a new course "EU Transport Policy" for bachelors of the
3rd year of study;
 creation and implementation of training courses for foreign students in English;
 conducting trainings for professional groups;
 creating a web learning environment for the project based on Google Apps;
 holding a conference, round table debates and public lectures on EU research in the
regions of Ukraine;
 conducting research related to the study of problems, conditions and tools for the
integration of transport systems of Ukraine and the EU.
Expected results:
 promoting the approximation of Ukraine's transport system to European standards;
 stimulating interest in the European discourse on the strategies and values of European
transport policy in the Ukrainian academic, business and civil communities.
Project page in the university website:
https://www.facebook.com/EUTransportPolicy
Facebook page: (if available)

Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.
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Транспортна політика ЄС
№ 619652-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Коротка назва проєкту:
Тривалість проєкту: вересень 2020 – 14 вересень 2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 30000 євро
Цільова група: студенти університетів, підприємці
Отримувач гранту/ координатор проєкту: Менеджер проєкту: тел.:Кириленко Оксана
Університет
е-адреса: Ons@ua.fm
Цілі проєкту: розробка і впровадження нових навчальних заходів та інструментів,
спрямованих на створення, розповсюдження та набуття додаткових знань щодо
транспортної політики ЄС, а також проведення наукових досліджень, пов’язаних з
вивченням умов та особливостей інтеграції транспортних систем України та ЄС.
Завданнями проєкту є:
 забезпечення студентів факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ
додатковими знаннями та навичками щодо транспортної політики ЄС;
 створення, поширення та накопичення нових знань з проблем інтеграції
транспортних систем України та ЄС в умовах імплементації Угоди про асоціацію УкраїнаЄС.
Напрями діяльності за проєктом:
 створення та впровадження нового курсу «Транспортна політика ЄС» для
бакалаврів 3-го року навчання;
 створення та впровадження навчальних курсів для іноземних студентів
англійською мовою;
 проведення тренінгів для професійних груп;
 створення навчального веб-середовища проекту на базі Google Apps;
 проведення конференції, дебатів за круглим столом та публічних лекцій з
досліджень ЄС в регіонах України;
 проведення наукових досліджень пов’язаних з вивченням проблем, умов та
інструментів інтеграції транспортних систем України та ЄС.
Очікувані результати:
- сприяння наближенню транспортної системи України до європейських стандартів;
- стимулювання інтересу до європейського дискурсу щодо стратегій та цінностей
європейської транспортної політики в українських академічних, ділових та громадських
спільнотах.
Інформація про проєкт на сайті університету:
Facebook сторінка: https://www.facebook.com/EUTransportPolicy

Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.
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ІНІЦІАТИВА ЄС СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО:
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
619891-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Коротка назва проєкту: EaP initiative
Тривалість проєкту: 20 листопада 2020 – 19 листопада 2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 20160 євро
Цільова група: студенти університетів, викладачі, представники органів державної влади
Отримувач гранту/ координатор проєкту: Менеджер проєкту: Турчин Ярина Богданівна
Національний університет “Львівська тел.: 0679275972
політехніка”
е-адреса: turchynj@ukr.net
Метою запровадження нового інтерактивного міждисциплінарного курсу з європейських
студій є вивчення принципів та засад зовнішньої політики ЄС та її значення для східних
сусідів, зокрема, ресурсного потенціалу СП для євроінтеграційного курсу України.
Цілі проєкту:
1) формування свідомої української молоді з європейським майбутнім;
2) поглиблення та формування у студентів вмінь та навичок, а також стимулювання
подальших наукових досліджень у сфері європейських політичних студій;
3) розвиток європейських студій та пов'язаних з ними досліджень в українських
університетах, наукових колах;
4) поширення європейських переваг інтеграції України у ЄС;
5) визначення ролі та місця України у європейському просторі.
Завданнями проєкту є:
1. Під час викладання курсу насамперед молоді дослідники зможуть реалізувати
свій викладацький потенціал та ознайомити студентів з результатами своїх наукових
досліджень.
2. Завданням модулю є сформувати інтерес до вивчення Європейського Союзу, охопити
максимально можливу аудиторію, забезпечити практичну зорієнтованість отриманих
знань. З цією метою будуть здійснені такі заходи: сформовані та розташовані у вільному
доступі дидактичні матеріали та результати академічних досліджень за темою модулю;
результати досліджень представлені у міжнародних конференціях, наукових форумах,
статтях у рецензованих виданнях, монографії; проведені публічні лекції на тему
«Східне партнерство сьогодні» як у структурних підрозділах НУЛП, так і вузахпартнерах (регіональних і розташованих на Сході України), заходи на кшталт «Гостьові
лектори», кругли столи, наукові фестини, вікторини та інші заходи на тему проекту;
конкурс проморолику курсу; ілюстровані звіти будуть розміщені на окремій вебсторінці модулю, на сайті університету, інституту, кафедри, центру політичних
досліджень «Вектор», газеті університету, соціальних мережах тощо; до вдосконалення
та популяризації курсу залучатиметься студенське самоврядування, Рада молодих
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.
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науковців НУЛП; систематично надаватимуться інформаційні анонси до регіональних
ЗМІ.
3. Мультидисциплінарність курсу (за тематичним наповненням і командою для його
реалізації) сформує в студентів та дослідників інтерес до різних сфер функціонування
Європейського Союзу – демократії та розвитку громадянського суспільства, економіки
та соціальних стандартів, права, політики, безпеки, а також можливості адаптації таких
європейських стандартів в Україні.
Напрями діяльності за проєктом:
1) викладання курсу “Ініціатива ЄС Cхідне партнерство: можливості для України”;
2) репрезентація результатів досліджень на міжнародних конференціях,
3) наукова складова - публікація 2 статей та монографії;
4) організація конференцій, круглих столів, вікторин, конкурсу кращого проморолика за тематикою курсу;
5) методичне забезпечення дисципліни, розміщення курсу у електронному форматі.
6) публічні лекції та заходи, особливо відкриті для широкої публіки;
7) Промо-кампанії, звіти, прес-релізи для систематичної популяризації JMM шляхом:
Web веб-сайт платформа «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для
України»;
Weekly щотижневий журнал LPNU «Аудиторія» (http://audytoriya.lpnu.ua/);
Web веб-сайт Університету (http://www.lp.edu.ua/en) та сторінку кафедри політології
та міжнародних відносин (http://www.lp.edu.ua/igsn /pmv) сайти та сторінки FB (https://www.facebook.com/pmv.igsn/);
сторінка FB ;
Мікроблог у Telegram (https://telegram.org/) та інші соціальні медіа;
8) створення відкритих дискусій, форумів, опитувань для ефективного спілкування,
налагодження контактів, отримання зворотного зв’язку на веб-сайтах проекту та кафедри
та на сторінках FB;
9) Оголошення про проект та його діяльність на Раді молодих вчених ЛПНУ
(http://rmv.lp.edu.ua), засідання Вченої ради ЛПНУ, засідання громадських
організацій;
10) Друковані плакати, повідомлення про події, розміщені перед ними у Львівській
політехніці, університетах-партнерах / організаціях тощо;
11) Прес-релізи проекту в регіональних газетах, радіо- і телеканалах, он-лайн ЗМІ
тощо.
Очікувані результати:


здатність продемонструвати знання і розуміння генези та еволюції східної політики
ЄС;



знання сутності концептуального виміру «Східного партнерства»;



вміння охарактеризувати позиції держав-членів ЄС щодо розвитку ініціативи
«Східного партнерства»;



здатність визначати позиції держав-учасниць Східного партнерства та оцінювати
специфіку їх співпраці з ЄС у форматі спільного партнерства (двосторонній та
багатосторонній виміри);
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.

2020 Jean Monnet Action Projects Draft Compendia/
Проєкти Жан Моне конкурсу 2020 р. для України


розуміння теоретичних та практичних аспектів участі України в координатах
Східного партнерства, вміння виокремлювати та аналізувати результати та
перспективи імплементації ініціативи;



вміння вільно оперуючи набутими фактами та поняттями, виокремлювати та
аналізувати проблеми «Східного партнерства» ЄС в сучасних реаліях, а також
визначати перспективи розвитку ініціативи.



систематизувати, класифікувати вивчений матеріал; логічно, послідовно та критично
висвітлювати проблеми модуля; обґрунтовувати актуальність, ставити мету та
визначати завдання; самостійно робити висновки та пропозиції за темою модуля;
сформувати аналітичні здібності та вміння працювати в команді.

Інформація про проєкт на сайті університету: https://lpnu.ua/eap-initiative
Facebook сторінка: https://www.facebook.com/groups/599190204110352

Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.
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Jean Monnet Transcarpathian Center
for Studying European Development Strategies
619688-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE

Project acronym: Jean Monnet Center of Excellence at Uzhhorod National University
Project duration: 15 November 2020 – 14 November 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the
support of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 100.000 euro, 19.830 euro - co-financing
Target groups: students, masters, doctoral students, young university scientists, school
teachers, heads of government and local government
Grant holder/Project Coordinator:
Uzhorod National University

Manager: Ivan Artyomov
Contacts: +38050 920 76 98;
email: inst-euroint@uzhnu.edu.ua

Partnership: Higher education institutions of the Carpathian Euroregion
Project goals and objectives:
The project’s goal is to create and operate the Jean Monnet Transcarpathian Center for
Studying European Development Strategies (hereinafter - JMTC) at Uzhhorod National
University.
Besides, the project aims at:
1. Studying, using, and implementing the best practice of the EU neighbor countries
located in the Carpathian region.
2. Functioning of the Creative System Research Laboratory.
3. Functioning of the informational and consulting Training Office.
The project’s objectives are:
· Implementation of basic EU strategies in the field of higher education in the context of the
provisions of the Association Agreement
· Development of cross-border cooperation with universities in the Carpathian region
· Creation of the information-consulting Training Office
· Organization of work of the Jean Monnet Transcarpathian Center at Uzhhorod National
University
· Improvement in the quality of European studies
· Development of strategies for the development of Uzhhorod National University for 20212031.
Activities:
- doing research on European and Euro-Atlantic issues;
- developing educational and methodological support for European studies (educational
activity);
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this publication does
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- disseminating knowledge, accumulating and using documentary resources on European
and Euro-Atlantic integration through cross-border cooperation with the EU neighbor
countries.
Expected results:
1.The results of the creative laboratory will be:
-publication of monographs on the results of the project, textbooks, scientific collections and
other information and publicity and educational products;
-development and implementation of educational and methodological complex of materials
into the educational process of higher education institutions in the relevant direction of the
conducted scientific researches;
-development of the Strategy on the basis of the UzhNU Innovative Development Concept
for the period 2020 - 2025.
-the study will develop recommendations on the implementation of EU competitive
strategies, in particular: on foreign and security policy, regional policy on cross-border
cooperation (educational and scientific aspects), demographic and migration processes,
communication strategy, higher education strategy and creation. this basis of competitive
scientific products for implementation of practical activity at the state level, regional level,
educational activity of higher education institutions and awareness of people.
2.Functioning of the information-consulting Training Office will provide:
- the preparation of programs and trainings on the Europeanization of the public
administration system, the formation of professional scientific potential, oriented towards
Europeanization, innovation among civil servants, employees of local self-government
bodies, heads of public organizations and activists of the public sector.
As a result of the trainings, information and teaching materials will be developed for the
above-mentioned target groups.
Project page in the university website: http://eurodev.uzhnu.edu.ua/
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/uzhnu-peremozhets-konkursu-erazmus2020.htm?fbclid=IwAR2WzKq0ux9rmhnTdPAEHFYeWQq7gjQpkL_HYZsAjT52lKNeudDeEUjOl4
Транскарпатський центр Жана Моне
з дослідження європейських стратегій розвитку
619688-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE

Центр досконалості Жана Моне в УжНУ
Тривалість проєкту: 15 жовтня 2020 – 14 листопада 2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет
співфінансування

проєкту

та

Сума

гранту:

100.000

євро,

19.830

євро
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Цільова група: студенти, магістранти, докторанти, молоді вчені університетів, шкільні
учителі, керівники органів влади та місцевого самоврядування
Отримувач гранту/ координатор проєкту: Менеджер проєкту: Іван Артьомов
Ужгородський національний університет Тел.: +38050 920 76 98;
е-адреса: inst-euroint@uzhnu.edu.ua
Партнерство: Виші Карпатського єврорегіону
Метою проєкту є створення і функціонування в Ужгородському національному
університеті Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських
стратегій розвитку (далі – ТЦЖМ).
Цілі проєкту:
1. Вивчення, використання та запровадження кращого досвіду сусідніх з Україною
держав ЄС, що знаходяться в Карпатському регіоні.
2. Функціонування творчої лабораторії системних досліджень.
3. Функціонування інформаційно-консультативного тренінгового офісу.
Завданнями проєкту є:
 Запровадження базових стратегій ЄС у сфері вищої освіти в контексті положень
Угоди про Асоціацію
 Розвиток транскордонної співпраці з ВНЗ Карпатського регіону
 Створення інформаційно-консультативного Тренінгового офісу
 Організація роботи Транскарпатського центру Жана Моне в УжНУ
 Підвищення якості європейських студій
 Розроблення стратегій розвитку ДВНЗ «УжНУ» на 2021-2031 рр.
Напрями діяльності за проєктом:
- проведення досліджень з європейської та євроатлантичної проблематики;
- розроблення навчально-методичного забезпечення європейських студій (навчальна
діяльність);
- поширення знань, накопичення та використання документальних ресурсів з
проблематики європейської і євроатлантичної інтеграції через транскордонне
співробітництво із сусідніми країнами ЄС.
Очікувані результати:
1. Результатами діяльності творчої лабораторії будуть:
- видання монографій за результатами виконання проєкту, навчальних посібників,
хрестоматій, наукових збірників та інших інформаційних і рекламно-просвітницьких
продуктів;
- розробка
і впровадження
в навчальний процес
ВНЗ
навчальнометодичного комплексу матеріалів за відповідним напрямом проведених
наукових досліджень;
- розроблення Стратегії розвитку УжНУ на період 2021 – 2031 рр.
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розроблені рекомендації щодо впровадження конкурентоспроможних стратегій ЄС,
зокрема: щодо зовнішньої політики та політики безпеки, регіональної політики у
сферах транскордонного співробітництва (освітньо-наукові аспекти), демографічних
та міграційних процесів, комунікативної стратегії, стратегії у сфері вищої освіти та
створення на цій основі конкурентних наукових продуктів для впровадження
практичної діяльності на рівні держави, регіональному рівні, навчальній діяльності
ВНЗ та поінформованості населення.
2. Функціонування інформаційно-консультативного тренінгового офісу забезпечить:
- підготовку програм і проведення тренінгів з питань європеїзації системи публічного
управління, формуванню професійного наукового потенціалу, орієнтованого на
європеїзацію, інновації серед державних службовців, працівників органів місцевого
самоврядування, керівників громадських організацій та активістів громадського
сектору.
За результатами тренінгів будуть розроблені інформаційні та навчально-методичні
матеріали для названих вище цільових груп учасників.
Інформація про проєкт на сайті університету: http://eurodev.uzhnu.edu.ua/
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/uzhnu-peremozhets-konkursu-erazmus2020.htm?fbclid=IwAR2WzKq0ux9rmhnTdPAEHFYeWQq7gjQpkL_HYZsAjT52lKNeudDeEUjOl4
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Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership»
620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR
Project acronym: EUCLead
Project duration: 28 October 2020 – 27 October 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 63360,00 EUR, 47520,00 EUR
Target groups: students, teachers, public society and other
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Olena Melnyk
Sumy National Agrarian University
Contacts: 0501327406
email: olena_melnyk12@ukr.net
Project goals and objectives:
The project’s goals are:
– to develop human resource with
✔ deep knowledge base on the EU climate change prevention, adaptation and mitigation
policies (that can be used in daily life and on the different stages of the professional activity
and decision making);
✔ formed the European level of the environmental values, competence and behaviour.
The project’s objectives are:
- to introduce the European practices into non EU related studies for university students
and researchers;
- to deliver and disseminate in-depth investigations of EU climate policies and tools to wide
range of academicians, external stakeholders, policymakers on the issue of the EU climate
leadership.
Activities:
- the organization of a training courses (off-line and on-line, optionally), which involve
acquiring specific competencies on climate education and European environmental safety
experience for broad academic and non academic community. The course will help to solve
the current contradictions in environmental education between the need for a qualitative
formation of the ecological culture and the lack of curriculum introductory courses on the
experience in environmental safety issues of other countries in general and European in
particular. The course will become an integral part of highly skilled professional training
for future and current specialists who will use this experience at everyday life and
professional activity and transfer knowledge to a wide range of interested society groups;
- the organization of diverse events (seminars, debates, roundtables, consultations) where
HEIs` students and staff, active citizens and public administrators can communicate,
improve their knowledge and adopt the best European practices in the organization of
ecological education and the introduction of nature-conservation and greening
technologies in their daily and professional life.
Expected results:
will be enhanced supporting of implementing EU-UA Association Agreement
(development and implementation of a policy on climate change, in particular as listed in
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Annex XXXI to this Agreement) and Ukraine's Low Carbon Development Strategy till 2050
by Sumy region academic, business and civil society.
During three years introducing the EUCLead project will involve about 600 persons with
further distribution of the experience of the European studies implementation among
students, scholars, government officials and other interested population groups of other
regions of Ukraine.
Project page in the university website: www.jm.snau.edu.ua

Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership»
620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR
Коротка назва проєкту: EUCLead
Тривалість проєкту: 28 жовтня 2020 – 27 жовтня 2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 63360,00 євро, 47520,00 євро
Цільова група: студенти, викладачі, представники громадянського суспільства та ін.
Отримувач гранту/ координатор проєкту: Менеджер проєкту: Олена Мельник
Сумський
національний
аграрний тел.: 0501327406
університет
е-адреса: olena_melnyk12@ukr.net
Цілі проєкту:
розвивати людські ресурси через:
✔ поглиблення бази знань про політику ЄС щодо запобігання змінам клімату,
адаптації та пом’якшення наслідків (яка може бути використана у повсякденному
житті та на різних етапах професійної діяльності та прийняття рішень);
✔ формування європейського рівень екологічних цінностей, компетентностей та
поведінки.
Завданнями проєкту є:
- запровадити європейські практики у дослідженнях, що не стосуються ЄС, для
студентів та дослідників з університетів;
- проводити та розповсюджувати поглиблені дослідження кліматичної політики та
інструментів ЄС серед широкого кола науковців, зовнішніх зацікавлених сторін,
політиків щодо питань лідерства ЄС у сфері клімату.
Напрями діяльності за проєктом:
 організація навчальних курсів (офлайн та он-лайн, за бажанням), з метою набуття
слухачами, з академічної і не академічної спільноти, конкретних компетенцій з питань
кліматичної освіти та європейського досвіду екологічної безпеки. Курс допоможе
вирішити сучасні суперечності в екологічній освіті між необхідністю якісного
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формування екологічної культури та відсутністю ознайомчих курсів з питань
формування екологічної безпеки в країнах європейської спільноти та ін. Курси стануть
невід'ємною частиною професійної підготовки висококваліфікованої майбутніх та
перепідготовки існуючих фахівців, які використовуватимуть цей досвід у
повсякденному житті та професійній діяльності та передаватимуть знання широкому
колу зацікавлених кіл суспільства;
організація різноманітних заходів (семінарів, дебатів, круглих столів, консультацій), на
яких студенти та співробітники вищих навчальних закладів, активні громадяни та
державні адміністратори зможуть спілкуватися, вдосконалювати свої знання, де будуть
застосовані найкращі європейські практики в організації екологічної освіти
впровадження природозбережувальних технологій та екологізація існуючих технологій
у повсякденному та професійному житті.

Очікувані результати:
буде посилена підтримка імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та ОАЕ (розробка та
реалізація політики щодо зміни клімату, зокрема, переліченої в Додатку XXXI до цієї
Угоди) та Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року академічною
спільнотою, бізнес сектором Сумської області та громадянським суспільством.
Інформація про проєкт на сайті університету: www.jm.snau.edu.ua

Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.

2020 Jean Monnet Action Projects Draft Compendia/
Проєкти Жан Моне конкурсу 2020 р. для України
Regulation of the use of food additives
in different food technologies and harmonization
of European regulations in Ukraine on the path of European integration
620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Project acronym: AddUAEU
Project duration: 2020–2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 41664 EUR, co-funding: 29760 EUR
Target groups: university students and teachers, researchers and PhD students, public
administrators, professional groups, civil society representatives
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Volodymyr Kovbasa
National University of Food Technologies Contacts: 380442879692
email: hlib@i.ua
Partnership: Alytaus kolegija University of Applied Sciences (Lithuania)
Project goals and objectives:
The project’s goals are:
 raising participants' awareness about EU policy on the regulation of the use of food
additives;
 to analyze the challenges facing Ukrainian food industry in this area, taking into
account the prospects of European integration and accession to the WTO;
 to analyze and implement the necessary training courses in the program of training of
food technologists, which will contribute to the European integration processes;
 to promote international cooperation in the research and use of food additives, taking
into account key EU policy positions;
 to disseminate information on the production, use, labeling and research of food
additives authorized in the European Union.
The project’s objectives are:
 create a training course for Master’s students;
 summer schools and round tables;
 attraction to participation in the project of teachers, scientists, industrialists,
government representatives of Ukraine and the countries of the European Union;
 creation of a website for the project and a group in the social network FaceBook;
 publication of articles, book for undergraduate students in "Food Technologies"
Activities:
 Lecture and Seminar for Master’s students
 Summer schools, round tables
 Distance learning course for students
Expected results:
 Book, articles
 Distance learning course for students
 Website
 Facebook page
Project page in the university website:
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Регулювання використання харчових добавок в різних технологіях
та гармонізація європейських регламентів в Україні
на шляху Євроінтеграції
620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Коротка назва проєкту: AddUAEU
Тривалість проєкту: 2020 –2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 41664 євро, 29760 євро
Цільова група: студенти та викладачі університетів, дослідники та аспіранти, державні
управлінці, професійні групи, представники громадянського суспільства
Отримувач гранту/ координатор проєкту: Менеджер проєкту:
Національний
університет
харчових Ковбаса Володимир Миколайович
технологій
тел.: 380442879692
е-адреса: hlib@i.ua
Партнерство: Університет прикладних наук Alytaus kolegija (Литва)
Цілі проєкту:
 підвищення обізнаності учасників про політику ЄС щодо регулювання
використання харчових добавок;
 проаналізувати виклики, які стоять перед українською харчовою промисловістю у
цій галузі, враховуючи перспективи європейської інтеграції та вступу до СОТ;
 проаналізувати та впровадити необхідні навчальні курси в програмі підготовки
харчових технологів, що сприятиме процесам європейської інтеграції;
 сприяти міжнародному співробітництву у дослідженні та використанні харчових
добавок, беручи до уваги ключові політичні позиції ЄС;
 поширювати інформацію про виробництво, використання, маркування та
дослідження харчових добавок, дозволених в Європейському Союзі.
Завданнями проєкту є:
 створення навчального курсу для здобувачів ОС Магістр;
 проведення літніх шкіл та круглих столів;
 залучення до участі у проекті викладачів, науковців, промисловців, урядових
представників з України та країн Європейського Союзу;
 створення веб-сайту проекту та групи в соціальній мережі FaceBook;
 публікація статей, підготовка до видання підручника для здобувачів, що навчаються
за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Напрями діяльності за проєктом:
 Курс лекцій та лабораторні заняття;
 Літні школи, круглі столи;
 Дистанційний навчальний курс для студентів.
Очікувані результати:
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Підручник, статті
Вебсайт
Сторінка в Facebook
Електронний дистанційний навчальний курс для здобувачів

Інформація про проєкт на сайті університету:
Facebook сторінка:
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620354-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Project acronym: UkEUICE
Project duration: 18 November 2020 – 17 November 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 22,680 EUR
Target groups: university students, university lecturers, school teachers, comprehensive
school students
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Liudmyla Havrilova
State Higher Educational Institution
Contacts: +380509501801
“Donbas State Pedagogical University”
email: havrilovalg@gmail.com
The project’s goals are:
 equip students and young professionals with knowledge of European Union subjects
relevant for their academic and professional lives and enhance their civic skills;
 mainstream and diversify EU-related subjects throughout the curricula proposed by
higher education institutions to their students.
The project’s objectives are:
 introducing of the course “Intercultural Communication Studies” into the curriculum
of future primary school teachers’ training at SHEI DSPU for preparing today’s Ukrainian
youth for diplomatic interaction, reaching mutual understanding, avoiding barriers in
communication;
 promoting the integration of young people into the world and European youth
community;
 enhancing a tendency towards a high quality of life – factors that can develop positive
attitude to Ukraine’s EU integration;
 influencing the development of the high patriotism among the young generation
representatives and developing their active citizenship.
Activities:
 introducing the course “Intercultural Communication Studies” for training Master
students in speciality 013 Primary education;
 developing an open distance course “Digital Services of Intercultural Communication”;
 holding summer school “Integration Through Communication” for secondary school
teachers and university lecturers;
 publishing didactic materials with project results of teaching the course for university
students and lecturers;
 publishing collective monograph “Experience of Intercultural Communication: History
and Theory”;
 developing web-site for informing the community about the process and results of the
project implementation and about the relevant issues of Ukraine’s European integration;
 holding communicative events: conference “Professionalism of the Teacher Under
European Digital Innovations”, roundtable debate “European Way: Integration through
Communication”.
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this publication does
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Expected results:
 the improvement of the level of the development of students’ intercultural
competence for building intercultural dialogue;
 the provision of the students and teachers with the relevant knowledge of cultural
diversity and its influence on interacting between different cultures representatives in different
life spheres;
 the development of the skills of the youth representatives to build their strategies of
intercultural communication.
Project page in the university website: is developing
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“EUROPEAN VALUES OF DIVERSITY AND INCLUSION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT
Project acronym: ЕVDISD
Project duration: 30 October 2020 – 29 October 2021
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 62 591,00 EUR, co-funding 46 943,25 EUR
Target groups: university students, HEI teachers, school teachers
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Prof. Marja Nesterova
National Pedagogical Dragomanov
contacts: +380503113435
University
email: marja@nesterova.com.ua
Partnership:
 IHE Academy of Pedagogy Sciences Ukraine
 University Genoa(Italy)
 NULES
 University Zilina (Slovakia)
 Sumy National Agrarian University
 Melytopol State Pedagogical University
The project’s goals are:
1.
To research the core issues of EU studies concerning EU values and how to implement
them in to the Ukrainian educational system (first of all in a sphere of higher education) for
sustainable civil society development.
2.
To increase the practical dissemination of EU values in HEIs by the way of discussing
and enhancing the values awareness, value-based human potential development, enhancing
the diversity and inclusion inside HEI’s communities and transferring this practice as well as
corporate social responsibility and social engagement of HEIs in the community, region, state
for the joint sustainable development and supporting policy reform.
The project’s objectives are:
 exchange of knowledge about the EU and its values;
 exchange of opinions about the correspondence of the EU and national values
between representatives of different EU member-states and neighbouring countries;
mutual learning from exchange of knowledge about the methodologies for surveying
and exploring national and EU values;
 mutual learning from exchange of knowledge about the methodologies for teaching
values at the secondary school and higher education.
Activities:
 Study visits including workshops in EU countries
 Value survey and methodology of monitoring of EU values in education
 Conference and Summer School to be organized
 Conducting of teaching activities (trainings and virtual teaching classes)
Expected results:
 The intense and heated discussion is expected to take place among Ukrainian educators;
in addition to educators, the project will involve into the discussion (researchers and
experts (e.g. political scientists, lawyers, theologists, psychologists etc.), civic activists,
politicians, students and their parents, other interested parties.
 Representatives of 2 pedagogical (teacher training) universities will be involved in the
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this publication does
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above discussion, increasing the number of discussants to students and teaching staff. 2
universities of environmental sciences (NULES and SNAU) will add the wider social
context of value-based sustainable development paradigm.
 The third important content element that this project will explore, discuss, promote and
disseminate will be the methodology for researching values among the population of the
EU member-states, as well as Ukraine.
 The international research workshop will initiate the presentation by different experts of
methodologies used for surveying values in this or that EU member-state and the EU
values in general; Ukrainian scholars and research will present the methodologies that they
use.
Project page in the university website: www.evdisd.npu.edu.ua, www.evdisd.info
Facebook page: @JMEVDISD
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SOCIAL CULTURAL ASPECTS OF EUROPEAN STUDIES
620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR
Project acronym: SCAES
Project duration: 30 October 2020 – 29 October 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 66 528,00 EUR, 49 896,25 EUR
Target groups: university students, HEI teachers, school teachers
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Prof. Marja Nesterova
National Pedagogical Dragomanov
contacts: +380503113435
University
email: marja@nesterova.com.ua
 Partnership: University Genoa(Italy)
 NULES
 KUK
Project goals and objectives:
The project’s goals are: to deep teaching in European Union studies embodied in an official
curriculum of a higher education institution in the EU and constitutes the basis for future poles
of European knowledge, particularly in Partner Countries
The project’s objectives are:
 teach the EU issue students who do not study specifically on European issues
(management, inclusive pedagogy, agricultural management etc.), engage the young
generation of researchers.
 hold a joint web conferences and round-table for educators from Ukraine and EU (Italy,
Belgium etc.) that will enable Ukrainian educators and educational managers to get a
professional experience in the field of social innovation in education (solidarity,
inclusion, community based and value based education to enrich the higher
pedagogical system in Ukraine and civil society accordingly.
Expected results:
 the development of 3 substantial courses (lectures and seminars) for deeper knowledge
of Social Cultural European Studies for successful implementation of social innovations
in education and society in Ukraine. The project’s team plans to provide: 4 seminars, 2
intensive courses, 1 training course and 3 distance courses on social and cultural
aspects of EU Studies: Social and Cultural EU Policies and other vital topics of EU
issues; 2 study visits to the Belgium and Italy for European experience exchange. All
these results make a great impact into enhancement of the better integration of
Ukrainian higher institutions, students and educators in to the European educational
dimension. Also the Jean Monnet Chair project “Social & Cultural Aspects of EU
Studies” will improve the visibility of scientific resources and academic activities in the
field of the European integration:
 to promote the EU social and cultural innovations in education among Ukrainian
professors and students;
 students understand deeper the driving forces of EU educational policy, EU social and
cultural policies, EU youth and media policies, the EU goals and values, the role of
social and cultural innovations in a processes of civil society sustainable development;
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this publication does
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 students are more prepared for international cooperation and implementation of the
European educational policy in Ukraine, for the successful defining of the strategy,
operational plans and practical management of the programs and projects developed
in the European Educational Policy;
 students are prepared and involved in to the intercultural dialog, non-violence
communication and solidarity principles of EU integration and cohesion policies;
 students are more prepared for cooperation with NGOs, labour market key players and
media for better implementation of European integration policy of Ukraine and for
successful dissemination of the knowledge about the EU and its key social and cultural
issues, EU relationships with Ukraine;
 researchers, working in the project and participating in the communicative events, will
see much more widely the practical impact of their research activities;
 support is given to the development of innovative ICT-based content, services, teaching
practice in various European Policies Studies;
 results of the research of Social & Cultural Aspects of the EU Studies will be applied
also for other educational levels (through activities of Research Centre of HEI’s
teacher’s competence development).
Project page in the university website: www.scaes.info, www.scaes.npu.edu.ua
Facebook page: @JMSCAES

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ
620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR
Коротка назва проєкту: SCAES
Тривалість проєкту: 30 жовтня 2020 – 29 жовтня 2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 66 528,00 євро, 49 896,25 євро
Цільова група: студенти університетів, аспіранти,
суспільства, університетські та шкільні учителі

представники

громадянського

Отримувач гранту/ координатор проєкту: Менеджер проєкту: Проф. Марья Нестерова
Національний Педагогічний Університет тел.: +380503113435
ім. М.П. Драгоманова
е-адреса: marja@nesterova.com.ua
Партнерство:
 Університет Генуї (Італія)

 НУБіП
 КНУКіМ

Цілі проєкту:
1. Активне сприяння європейській інтеграції та дослідженням ЄС, а також розбудова
мереж з колегами в Україні та за кордоном для поглибленого викладання Європейських
студій
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this publication does
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Завданнями проєкту є:
 розгляд європейських цінностей та їх впровадження в Україні;
 розгляд проблеми соціального впливу та згуртованості в рамках міграційної
політики ЄС та України;
 дослідження проблеми викладання, досліджень та рефлексій у галузі Європейських
студій в Україні.
Проектна діяльність буде проводитися в контексті проблем соціальної згуртованості та
міжкультурних діалогів.
Напрями діяльності за проєктом:
 навчання студентів тих спеціальностей, які не вивчають спеціально європейські
проблеми (управління, інклюзивна педагогіка, управління сільським господарством
тощо), залучати молоде покоління дослідників;
 проведення спільних веб-конференцій та круглого столу для освітян з України та ЄС
(Італія, Бельгія та ін.), що дадуть змогу українським освітянам та менеджерам освіти
отримати професійний досвід у галузі соціальних інновацій в освіті (солідарність,
інклюзія, освіта, заснована на цінностях і громаді задля оновлення вищої педагогічної
системи в Україні та відповідно громадянського суспільства;
 внутрішні експерти з ЄС (Італія) проведуть вебінар на тему європейської освітньої
політики у сфері соціальних інновацій та інклюзії, що допоможе поділитися
досвідом Італії щодо функціонування у впровадженні європейських принципів та
стандартів інклюзії та загальних цінностей у системі вищої освіти навчання студентів
тих спеціальностей, які не вивчають спеціально європейські проблеми (управління,
інклюзивна педагогіка, управління сільським господарством тощо), залучати молоде
покоління дослідників.
 навчальні візити викладачів до країн ЄС (Бельгія, Італія) з метою підвищення
обізнаності щодо досліджень європейської політики, зокрема, політики в галузі
освіти.
Очікувані результати: : розробка 3 курсів (лекцій та семінарів) для глибшого пізнання
європейських соціокультурних досліджень задля успішного впровадження соціальних
інновацій в освіту та суспільство в Україні. Команда проекту планує провести: 4 семінари, 2
інтенсивні курси, 1 навчальний курс та 3 дистанційні курси з соціальних та культурних
аспектів досліджень ЄС: соціальна та культурна політика ЄС та інші життєво важливі теми
питань ЄС; 2 навчальних візити до Бельгії та Італії для отримання кращих європейських
практик.
Усі ці результати мають вагомий вплив на посилення інтеграції українських закладів вищої
освіти, студентів та викладачів до європейського освітнього простору.
Також проект кафедри Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських студій»
покращить видимість наукових ресурсів та академічної діяльності у сфері європейської
інтеграції:
- проект буде сприяти промоції соціальних та культурних інновацій ЄС в освіті серед
українських професорів та студентів;
- студенти будуть глибше розуміти рушійні сили освітньої політики ЄС, соціальної та
культурної політики ЄС, молодіжної політики та медіаполітики ЄС, цілей та цінностей ЄС,
ролі соціальних та культурних інновацій у процесах сталого розвитку громадянського
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суспільства;
- студенти будуть більш підготовлені до міжнародної співпраці та реалізації європейської
освітньої політики в Україні, до успішного визначення стратегії, оперативних планів та
практичного управління програмами та проектами, розробленими в Європейській
освітній політиці;
- студенти будуть готові та залучені до міжкультурного діалогу, принципах
ненасильницької комунікації та принципах солідарності в рамках інтеграції до ЄС та
політики згуртованості;
- студенти будуть більш підготовлені до співпраці з неурядовими організаціями,
ключовими гравцями ринку праці та ЗМІ для кращого впровадження європейської
інтеграційної політики України та для успішного поширення знань про ЄС та його ключові
соціальні та культурні проблеми, відносини ЄС з Україною;
- дослідники, працюючи в проекті та беручи участь у комунікативних заходах, будуть мати
змогу набагато ширше побачити практичний вплив своєї дослідницької діяльності;
- буде надаватися підтримка розробці інноваційного змісту, послуг, викладацької
практики, що базується на ІКТ, у різних дослідженнях європейської політики;
- результати дослідження соціальних та культурних аспектів досліджень ЄС
застосовуватимуться також для інших освітніх рівнів (через діяльність Дослідницького
центру розвитку компетентностей викладачів закладів вищої освіти).
Інформація про проєкт на сайті університету: www.scaes.info, www.scaes.npu.edu.ua
Facebook сторінка: ) @JMSCAES
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“Towards circular economy thinking & ideation in Ukraine
according to the EU action plan”
N 620966-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT
Project acronym: “ACET&I”
Project duration: 4 November 2020 – 3 November 2022
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 80 687,00 EUR / 60 000,00 EUR
Target groups: academic staff, scientists, young researchers, students, pupils, business
representatives, active citizens, NGO representatives, policy makers etc.
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Tetiana Shevchenko
Sumy National Agrarian University
Contacts: +38 066 1820396
email: tanya_goncharova@meta.ua
The project overall objective is to enhance circular economy thinking & ideation in Ukraine in
accordance with the EU action plan for the Circular Economy.
Specific objectives:
1. To provide the educational content on a circular economy with high-quality textual
materials and videos.
2. To impulse ideation towards searching for solutions contributing to a circular economy.
3. To intensify research activities and discussion in the area of a circular economy in Ukraine.
4. To strengthen cooperation between Western Europe universities and Ukrainian universities.
5. To foster exchange and share experience dealing with circular economy solutions.
6. To support the consolidation of academic and business efforts to advance pro-circular
initiatives.
7. To promote more circular consumption alternatives and popularize the best European
practices.
Project activities:
1. Holding the first in Ukraine the “Plastic challenge Hackathon 2021”, dealing with a plastic
waste challenge in response to the EU plastics strategy.
2. Training of the project team staff to develop the “Circular Economy e-learning course” for
Ukrainian learners.
3. Design and developing an open “Circular Economy e-learning course” based on the state of
the art materials and educational digital resources.
4. Design and production of educational digital stories and videos for teaching, learning and
research purposes.
5. Researches conducted on contemporary circular economy issues with research visits.
6. Publication of Handbook, monograph, original articles, and conference papers with a focus
on circular economy content.
7. Holding seminars across Ukrainian universities to promote circular economy achievements
and progress.
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8. Holding the “Rethink Waste Week” including the thematic debate, competition, and
awareness-raising campaign.
9. Design and production of the package of media and promotional products for projectrelated events.
Expected results:
The project outputs:
1. The open Circular economy e-learning course to comply with European norms and
standards.
2. Digital stories and educational videos on the circular economy theme.
3. Handbook, monograph, original articles, and conference papers.
4. New circular solutions as a result of the Ukrainian Plastic challenge Hackathon 2021.
5. New circular ideas as a result of the “Rethink Waste Week”.
6. Package of media and promotional products.
7. Materials of research meetings abroad and seminars on the circular economy in Ukraine.
The project is expected to have the impacts:
1. Dissemination of the European vision of the circular economy and best practices in Ukraine.
2. Dissemination of knowledge and experience dealing with circular economy
implementation.
3. Enhancing the educational content on a circular economy in Ukraine.
4. Ideation impulse to realize the circular economy.
5. Promotion of circular consumption and behaviours alternatives.
6. Start-ups on plastics initiatives driving the circular economy.
7. Strengthening the academic discussion in the area of circular economy in Ukraine.
8. Strengthening cooperation between Western Europe universities and Ukrainian
universities.
Project page in the university website:
Facebook page: jm.snau.edu.ua
“Продукування та поширення ідей циркулярної економіки
відповідно до Плану дій ЄС”
№ 620966-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT
Коротка назва проєкту: “ACET&I”
Тривалість проєкту: 4 листопада 2020 – 3 листопада 2022
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 80 687,00 євро / 60 000,00 євро
Цільова група: викладачі, науковці, молоді дослідники, студенти, учні, представники
бізнесу, активні громадяни, представники NGO, політики та інші.
Отримувач гранту/ координатор проєкту: Менеджер проєкту: Тетяна Гончарова
Сумський
національний
аграрний тел.: +38 0661820396
університет
е-адреса: tanya_goncharova@meta.ua
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.
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Мета проєкту – сприяння продукуванню та поширенню ідей економіки рециклінгу в
Україні відповідно до Плану дій ЄС.
Завдання проєкту:
1. Посилити освітній контент за тематикою економіки рециклінгу.
2. Сприяти пошуку інноваційних рішень заміни техногенного пластику біогенним.
3. Сприяти консолідації академічних та бізнесових зусиль задля реалізації ініціатив
українських новаторів з біопластику.
4. Посилити академічну дискусію у сфері рециклінгу матеріалів та виробів.
5. Сприяти обміну досвідом у сфері пошуку рішень задля переходу країн до моделі
економіки замкненого циклу.
6. Посилити співпрацю між університетами західної Європи та українськими
університетами.
7. Сприяти підвищенню свідомості молоді у сфері сортування відходів та популяризації
поведінки рециклінгу.
Заплановані заходи за проєктом:
1. Проведення першого в Україні «Plastic Challenge Hackathon 2021» для пошуку
інноваційних рішень заміни техногенного пластику біогенним відповідно до Стратегії ЄС
з біопластику.
2. Навчання академічного персоналу для розробки відкритого on-line курсу.
3. Розробка відкритого on-line курсу з економіки рециклінгу насиченого відео-історіями
українських новаторів та навчальними відеоматеріалами.
4. Створення навчальних відеоматеріалів для навчання та досліджень в Україні.
5. Проведення досліджень у сфері економіки рециклінгу з відповідними
дослідницькими візитами до провідних університетів Європи.
6. Підготовка навчального посібника, монографії, оригінальних статей та матеріалів
конференцій за тематикою проєкту.
7. Проведення семінарів в українських університетах для популяризації досягнень країн
у наближенні до моделі економіки рециклінгу.
8. Проведення «Rethink waste week», що включатиме дебати, наукові конкурси,
інформаційну кампанію з підвищення свідомості молоді у сфері сортування відходів,
заходи з популяризації поведінки рециклінгу.
9. Розробка та виготовлення промопродукції для заходів, пов'язаних із проєктом.
Очікувані результати:
1. Відкритий on-line курс з економіки рециклінгу у відповідності до європейських норм
та стандартів.
2. Навчальні відео та відео-історії за тематикою проєкту.
3. Навчальний посібник, монографія та оригінальні статті.
4. Новаторські рішення українських науковців заміни техногенного пластику біогенним
як результат проведення першого в Україні «Plastic Challenge Hackathon 2021».
5. Інноваційні ідеї молодих науковців за результатами проведення «Rethink waste week».
6. Матеріали наукових візитів та матеріали семінарів з економіки рециклінгу в Україні.
Інформація про проєкт на сайті університету: Facebook сторінка: jm.snau.edu.ua
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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.
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EU–EaP future avenues: boosting joint initiatives
of academia and civil society in Ukraine
620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA-EU–EaP
Project acronym:
Project duration: September 12, 2020 – September 12, 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 50 232 EUR
Target groups: young scholars, students
Grant holder/Project Coordinator:
Coordinator: Irina Sikorskaya
Ukrainian Association of Professors and
Contacts: email: aprei.ukraine@gmail.com
Researchers of European Integration
The project’s goals are:
to highlight the value-oriented vision of EU cooperation with its Eastern European neighbours
in the field to academia, civil society, youth and general people-to-people contacts
The project’s objectives are:
To enhance partnership of the academic community with civil society sector for progressing
EU-Ukraine cooperation within EaP New Strategic Agenda
to perform a wide range of initiatives for enriching knowledge, promoting awareness and,
consequently, fully benefiting from opportunities offered by the EaP
to disseminate and share the best EU and EaP countries’ practices on academia-civil society
partnership
to impulse the contribution of academia to implementing the future EU-EaP new strategy and
discuss concrete options for cooperation with civil society for multiplying civil society’s voice
to devote a set of activities to junior scholars and civil society sector young activists by
providing them a platform for contacting and collaborating
to conduct a research on “European values and active citizenship of youth in Ukraine” to
show challenges and perspectives of European Values promotion among Ukrainian youth
to compliment the European Studies’ academic aspect with a strong civil dimension by
carrying out training/research actions together with or at the request of civil society sector
Activities: 2 roundtables for the experts from EaP countries,2 workshops junior scholars, 3
annual conferences
Expected results:
The partnership of the academic community with the civil society sector will be significantly
strengthened for the progress of cooperation between Ukraine and the EU in the framework
of the New Strategic Program of the Eastern Partnership;
A number of educational initiatives will be carried out to enrich knowledge, raise awareness
and, as a result, make full use of the opportunities offered by the Eastern Partnership;
Academics and civil society will learn from the best practices of the EU and the Eastern
Partnership on partnership;
The best options for cooperation with civil society will be identified and selected, and the
contribution of academia to the implementation of the future new strategy of the EU and the
Eastern Partnership will be stimulated;
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this 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
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Junior researchers and young civil society activists will take part in a range of activities that
will provide them with new opportunities for collaboration;
A study “European Values and Active Citizenship of Youth in Ukraine” will be conducted to
show the challenges and prospects of promoting European values among Ukrainian youth;
The academic dimension of European research will be complemented by a comprehensive
civic dimension through teaching and research activities, together with or at the request of the
civil society sector.
Project page in the organisation website:
«ЄС-Східне партнерство:
майбутні шляхи активізації спільних ініціатив
академічних та громадянських спільнот в Україні»
620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA-EU–EaP
Коротка назва проєкту:
Тривалість проєкту: 12.09.2020 – 12.09.2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Монне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Виконавче Агентство Освіти, Аудіовізуальних засобів і Культури
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 50 232 EUR
Цільова група: освітяни, громадський сектор, молоді вчені, студенти
Отримувач гранту/ координатор проєкту: Координатор проєкту: Ірина Сікорська
Українська Асоціація Викладачів і
е-адреса: aprei.ukraine@gmail.com
Дослідників Європейської Інтеграції
Цілі проєкту:
висвітлити ціннісно-орієнтований вимір співпраці ЄС з країнами Східного Партнерства
за умови активної участі академічних кіл, громадянського суспільства, молоді та
загальних контактів між людьми.
Завданнями проєкту є:
Посилити партнерство академічної спільноти із сектором громадянського суспільства
для розвитку співробітництва між Україною та ЄС в рамках нової стратегічної
програми Східного Партнерства;
Здійснити широкий спектр ініціатив для збагачення знань, підвищення обізнаності та,
як наслідок, повного користування можливостями, які пропонує Східне Партнерство;
Розповсюджувати та ділитися найкращими практиками країн ЄС та Східного
Партнерства щодо партнерства між академічними колами та громадянським
суспільством;
Стимулювати внесок академічних кіл у реалізацію майбутньої нової стратегії ЄС та
Східного Партнерства та обговорити конкретні варіанти співпраці із громадянським
суспільством;
Присвятити комплекс заходів молодшим науковцям та молодим активістам сектору
громадянського суспільства, надавши їм платформу для контактів та співпраці;
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Провести дослідження «Європейські цінності та активне громадянство молоді в
Україні», щоб показати виклики та перспективи просування європейських цінностей
серед української молоді;
Доповнити академічний аспект європейських досліджень всеосяжним громадянським
виміром, проводячи навчальні / дослідницькі дії разом із сектором громадянського
суспільства або за його запитом.
Напрями діяльності за проєктом:
2 круглих столи за участю експертів з країн СхП, 2 семінара для молодих науковців, 3
щорічних конференції
Очікувані результати:
Партнерство академічної спільноти із сектором громадянського суспільства буде значно
посилене для прогресу співробітництва між Україною та ЄС в рамках нової стратегічної
програми Східного Партнерства;
Буде проведено цілу низку освітніх ініціатив для збагачення знань, підвищення
обізнаності та, як наслідок, повного користування можливостями, які пропонує Східне
Партнерство;
Академічні кола та громадянське суспільство набудуть досівд з найкращих практик
партнерства ЄС та країн Східного Партнерства;
Будуть визначені та обрані найкращі варіанти співпраці із громадянським суспільством
та простимулювано внесок академічної спільноти у реалізацію майбутньої нової
стратегії ЄС та Східного Партнерства;
Молодші науковці та представники громадянського сектору візьмуть участь у цілому
комплексі заходів, який зможе надати їм нові можливості для співпраці;
Буде проведено дослідження «Європейські цінності та активне громадянство молоді в
Україні», з метою показати виклики та перспективи просування європейських
цінностей серед української молоді;
Академічний аспект європейських досліджень буде доповнено всеосяжним
громадянським виміром завдяки проведеним освітнім та дослідницьким діям, разом із
сектором громадянського суспільства.
Інформація про проєкт на сайті: Facebook сторінка:
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Rebuilding the Potential of EU Studies
in the Conflict-affected Areas of Ukraine:
Addressing Challenges and Creating Solutions
619892-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT
Project acronym: ReBuild
Project duration: 10-09-2020 р. – 10-04-2022 р.
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 60 000 EUR
Target groups: scholars from different disciplines dealing with EU-related topics and
representing universities from the conflicted-affected areas, junior scholars
Grant holder/Project Coordinator:
Coordinator: Roman Kalytchak
Ukrainian Association of Professors and
Contacts:
Researchers of European Integration
email: kalytchak@hotmail.com
The project’s goals are:
The overall goal of the project is to step in to counter and help to reverse these negative trends,
and for this purpose, to identify, train and build a cohort of like-minded agents of change
which can meaningfully contribute and engage into the rebuilding and improvement of EU
Studies in the conflict-affected areas. The project will also examine and reflect on key
challenges related to the development of EU Studies in those territories and offer
recommendations and examples of how to respond to them.
The project’s objectives are:
 To analyze and specify which topics, issues and a type of information on EU-Ukraine
relations and the European Union in general would be relevant, thought-provoking
and engaging for students and would also respond to the expectations and needs of a
broader society in those territories;


To equip participants with innovative contemporary pedagogical methods and
explore how to incorporate and adjust them to EU-focused teaching activities
implemented in conflict-affected areas;



To promote application of digital tools and technologies in teaching EU studies taking
into account specificities of the students, internally displaced persons who were
forced to flee their home and those residing in temporarily uncontrolled territories of
Ukraine;



To prepare a series of participants’ activities which will be focused on specific aspects
of how to change and improve various practices and policies in areas of EU Studies;



To present participants’ good practices and formulate a series of recommendations
which both would serve as a roadmap for addressing various issues related to the
field of EU studies.

Activities:
 two training courses/workshops, a final conference, and deliverables: a collection of
participants’ projects and a policy paper.
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this publication does
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Expected results:
 Young scientists will gain advanced theoretical and practical knowledge of EUUkraine relations, both academically and expertly, with a comparative perspective
between the expectations and needs of the wider society in conflict areas;
 Participants will be provided with innovative modern pedagogical methods and
research on how to incorporate and adapt this information to EU-oriented teaching in
conflict-affected areas;
 The use of digital tools and technologies in the teaching of EU research will be
increased, taking into account the characteristics of students, internally displaced
persons who have been forced to leave their homes and those living in temporarily
uncontrolled territories of Ukraine;
 A wide range of activities will be prepared for participants, focusing on specific
aspects of how to change and improve the various EU research practices and policies;
 The best practices of the participants will be presented and a number of
recommendations will be formulated, which will serve as a roadmap for addressing
various issues related to the EU research field.
Project page in the university website: Facebook page:
Відновлення потенціалу досліджень ЄС
в районах України, постраждалих від конфлікту:
відповідь на виклики та створення рішень
619892-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT
Коротка назва проєкту: ReBuild
Тривалість проєкту: 10-09-2020 р. – 10-04-2022 р.
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Монне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та сума гранту: 60 000 EUR
Цільова група: викладачі та науковці з різних дисциплін, що займаються темами,
пов’язаними з ЄС, та представляють університети з районів, що постраждали від
конфлікту, молодші науковці
Отримувач гранту/ координатор проєкту: Координатор проєкту: Роман Калитчак
Українська
Асоціація
Викладачів
і е-адреса: kalytchak@hotmail.com
Дослідників Європейської Інтеграції
Цілі проєкту:
Загальна мета проекту полягає в тому, щоб підготувати когорту однодумців для змін, які
можуть суттєво сприяти та відновлювати та вдосконалення досліджень ЄС у районах, що
постраждали від конфлікту. Проєкт також розгляне ключові проблеми, пов'язані з
розвитком досліджень ЄС на цих територіях, та запропонує рекомендації та приклади, як
на них реагувати.
Information is provided by the EU-funded Jean Monnet Projects of 2020. The European Commission's support for the production of this publication does
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Завданнями проєкту є:
Проаналізувати та вказати, яка інформація, теми та проблеми у відносинах між ЄС та
Україною будуть актуальними та будуть спонукати студентів до обговорення та дискусій;
Забезпечити учасників інноваційними сучасними педагогічними методами та дослідити,
яким чином включити та пристосувати їх до викладацької діяльності, орієнтованої на ЄС;
Сприяти застосуванню цифрових інструментів та технологій у викладанні та дослідженнях
ЄС з урахуванням особливостей студентів, внутрішньо переміщених осіб, які були змушені
покинути свій дім, та тих, хто проживає на тимчасово непідконтрольних територіях
України;
Підготувати низку заходів для учасників, які будуть зосереджені на конкретних аспектах
того, як змінити та вдосконалити різноманітну практику та політику у сферах досліджень
ЄС;
Представити передовий досвід учасників та сформулювати ряд рекомендацій, які можуть
служити дорожньою картою для вирішення різних питань, що стосуються галузі
досліджень ЄС.
Напрями діяльності за проєктом:
два семінари, фінальна конференція, збірник проєктів учасників та документ з
рекомендаціями стосовно досліджень ЄС
Очікувані результати:
Молоді науковці отримають передові теоретичні та практичні знання щодо відносин між
ЄС та Україною як з академічного так і з експертного боку з порівняльною перспективою
між очікуванням та потребами більш широкого суспільства на територіях конфлікту;
Учасники будуть забезпечені інноваційними сучасними педагогічними методами та
дослідженнями стосовно засобів включення та пристосування цієї інформації до
викладацької діяльності, орієнтованої на ЄС, що здійснюється у районах, що постраждали
від конфлікту.
Буде збільшене в обсязі застосування цифрових інструментів та технологій у викладанні
досліджень ЄС, з урахуванням особливостей студентів, внутрішньо переміщених осіб, які
були змушені покинути свій дім, та тих, хто проживає на тимчасово непідконтрольних
територіях України.
Буде підготовлена ціла низка заходів для учасників, які будуть зосереджені на конкретних
аспектах того, як змінити та вдосконалити різноманітну практику та політику у сфері
викладання та досліджень ЄС;
Буде представлений передовий досвід учасників та сформулюваний ряд рекомендацій, які
будуть служити дорожньою картою для вирішення різних питань, що стосуються
викладання та досліджень ЄС.
Інформація про проєкт на сайті:
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European Integration of Environmental Standards for Civil
Aviation in the Context of Sustainable Development
621138-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Project acronym: ESASD
Project duration: 21 October 2020 – 21 October 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 42000 EUR, 30000EUR
Target groups: university students, PhD students, colleagues of National Aviation
University and other Universities, and CAA, policy-makers, airports, airlines, industry
experts and other aviation stakeholders
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Synylo Kateryna
National Aviation University
Contacts: +3 80979538597
email: synyka@googlemail.com
The project aims to get in-depth understanding of the on-going environmental initiatives
implemented by Europe and ICAO to make Civil Aviation more environmentally
sustainable and close to the ACARE goals (Flightpath 2050). The Jean Monnet Module
addresses the key aspects of EU environmental policies, practices for sustainable
development and focuses on the transformation approaches of European experience into
Ukrainian environmental standards in civil aviation by harmonization way.
The project’s objectives are:
The main objective of the project is to create an ecological outlook and culture for students
and other stakeholders, for the sustainable development of the aviation technosphere based
on European values and experience
Activities: Theoretic part:
Teaching activities:
 New discipline “European integration of environmental standards for civil aviation in the
context of sustainable development” or the bachelor students (4th year) by specialties
“Ecology and Environmental Protection” of specialty 101 «Ecology» specialty 101
«Ecology» Training professional program “Ecology and Environmental Protection”
 New discipline “European integration of environmental standards for civil aviation in the
context of sustainable development” for Master students (5th year) by speciality “Civil
Safety” (34 hours per Year)
 Training professional program “Ecology and Environmental Protection” for colleagues of
National Aviation University, and CAA, policy-makers, airports, airlines, industry
experts and other aviation stakeholders (23 hours per Year).
2. Practical part.
 Round-table for PhD-students “European integration of environmental standards for
civil aviation” .
 Round-table for colleagues from NAU and other universities of aviation community in
field of sustainable development.
3. Research part will aim to develop of roadmap and best practices for harmonization of EU
and Ukrainian environmental standards in Civil Aviation
4. Dissemination of European theoretical knowledge and practical skills by means of
presentation of research materials and obtained results at the conferences, round-tables and
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Sustainable Aviation HUB to discuss education issues, research key-points and crucial
environmental aspects for aviation stakeholders in EU countries and Ukraine.
Expected results:
 new program on discipline European integration of environmental standards for civil
aviation in the context of sustainable development “” and modernization of syllabus
for the discipline “European integration”, which embraces methodological, content
and organizational principles of EU policy on Ecological Safety in Civil Aviation;
 Brochure on the European Union initiatives and approaches of environmental policy
for civil aviation;
 Further development of educational and research centers of excellence and best
practice;
 Promotion through the website and social media the idea of further harmonization
Ukrainian and EU legislation among local communities, airports, local authorities and
Civil Aviation Administration;
 Development of database of advanced ICAO documents, EU directives & regulations
and corresponding Ukrainian legislation acts, which allow parties concerned to find
gaps and inequality. Provide example cases of the EU and Ukrainian best practices in
sustainable development of airports.
 Additionally, the research will be conducted concerning the development of roadmap
and best practices for harmonization of EU and Ukrainian environmental standards
in Civil Aviation. The training will promote the main outputs of the research on the
Identifying gaps and establishing a dialogue in cooperation between airports, airlines
and the Civil Aviation Administration, aimed at harmonizing national legislation
with EU standards on methods, approaches, measures and recommendations for
controlling the environmental impact of aviation.
 Project’s indicators of success are: the curricula and course books designed by the
module leaders, the research works, which contain European component, carried out
by the participants of the program.
 The following measures will help to disseminate the project results: international
conferences, round - tables for the students, PhD students and colleagues from NAU
and other Institutions, participation of aviation stakeholders and policy makers at
training course. Sustainable Aviation HUB (both virtual and real spaces) provides a
support and consulting of aviation community in the area of implementation of ICAO
Documents and EU regulations into Ukrainian legislation.
Project page in the university website: https://febit.nau.edu.ua/european-integration-ofenvironmental-standards-for-civil-aviation-in-the-context-of-sustainable-development/
Facebook page: https://www.facebook.com/EnvEuroIntegration
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Integrating the EU cybersecurity framework
and policies in Ukraine
621250-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Project acronym: CyFra
Project duration: 12 November 2020 – 11 November 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 39200 EUR, 28000 EUR
Target groups: students, Researchers and/or PhD students, teachers, business and government
institution represantatives
Grant holder/Project Coordinator:
Manager: Maryna Yevdokymenko
Kharkiv National University of Radio
Contacts: +380953386462
Electronics
email: marina.ievdokymenko@nure.ua
Project objectives:
The project’s goals are to promote and disseminate the EU expertise and good practice in
cybersecurity to the business sector, legal regulatory bodies, and government institutions of
Ukraine, as well as to the scientific and educational institutions. The project will create the
necessary environment to follow and implement these practices.
The project’s objectives are:
 Studying the strategic documentation and cybersecurity approaches of the EU
Frameworks for Exchanging Cybersecurity Information.
 Actively encourage participation in the academic staff and students with the aim of
distribution of the EU values and popularization of EU Frameworks for Exchanging
Cybersecurity Information in Ukraine.
 Development and teaching a new training course on the EU Frameworks for
Exchanging Cybersecurity Information (EU FESI), and modernization three existing
courses expanding the content with EU best practices in the specific areas as IoT, cyber
resilience, and ICT services.
 Carrying out research on the integration of EU FESI in Ukraine, followed-up by
dissemination of the results through conferences and journal publications.
Activities:
 Students training, events and conferences for academic staff and companies about EU
FESI
 Roundtable debates with the involvement of the companies
 Research on the current state of awareness of the target groups (teachers, students and
companies) about EU cybersecurity policies.
 Website with relevant information, timeline of the project, activities and all deliverables
in open access.
Expected results:
 - Strengthening of the informative and methodological basis about EU cybersecurity
frameworks in Ukraine
 - Identifying enforcing organisations within the EU regulatory framework
 - Designing a methodology and identifying challenges for implementing FESI in the
areas of IoT, cyber resilience and ICT services in Europe and Ukraine and for replicating
the principles, organisational structures, and best practices of FESI into the business
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sector, regulatory, and government bodies of Ukraine
 - Developing courses about EU cybersecurity framework and integrating into the
educational process of HEIs of Ukraine:
1. EU framework for exchanging cybersecurity information
2. EU best practices: cyberattack detection and analysis with machine learning
3. EU best practices and strategy for cyber resilience
4. EU best practices for IoT and Smart Infrastructures
Project page in the university website:
https://nure.ua/en/university/international-activity/international-programs-and-academicmobility/erasmus/about-erasmus/jean-monnet-programme/jean-monnet-project-cyframodule
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Diversification of rural tourism through sustainability and
creativity: disseminating European experience in Ukraine
620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Project acronym: DIRUT
Project duration: 18 November 2020 – 17 November 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 31584 EUR, 23688 EUR
Target groups: Zaporizhzhia National University`s students and entrepreneurs in the field of
rural tourism and creative industries
Manager: Natalia Venherska
Grant holder/Project Coordinator:
Zaporizhzhіa National University
Contacts: +380999499904
email: nataljavengerskaja@ukr.net
Project goal: diversification of rural tourism in Ukraine on the principles of sustainability and
creativity by giving masters of study program "Economics", speciality "International
Economics" in Zaporizhzhia national university and entrepreneurs in the field of rural tourism
professional competencies to build business models based on European values, principles of
harmonious balancing between environmental, economic and socio-cultural aspects.
The project’s goal is: to provide masters of study program "Economics", speciality
"International Economics" in Zaporizhzhia national university and entrepreneurs in the field
of tourism with competences to form creative and sustainable business models of tourism
development based on European experience
The project’s objectives are:
 development and implementation of courses based on the analysis of rural tourism
needs and its participants;
 trainings for entrepreneurs and other stakeholders to spread best European practices
in organization and diversification in the field of rural tourism on the basis of
sustainability and creativity;
 building of a functional cluster (network) model of creative development of rural
tourism in Ukraine based on the principles of a harmonious balance between
environmental, economic, socio-cultural aspects and taking into account the best
practices of rural tourism diversification in the European Union.
Activities:
 course (4 modules);
 learning materials for the course using innovative methods;
 scientific conferences, Round tables, training excursions, seminar - trainings; the final
conference of the project;
 website, scientific articles, monograph, course book, materials of scientific and final
conference, recommendations.
Expected results:
 working out of the course «Diversification of rural tourism through sustainability and
creativity: disseminating European experience in Ukraine» (4 modules);
 development of learning materials for the course using innovative methods and
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technologies, inclusion into the curriculum on a full-time basis, free placement of
educational and methodical materials of the course on the project website and in Moodle
system;
 gaining of new pedagogical skills and techniques by Zaporizhzhia national university
lecturers, who will teach course modules and exchange pedagogical experience among
Ukrainian and European partners;
 summarizing theoretical and practical experience on diversification of rural tourism
business models on the basis of sustainability and creativity through its meaningful
discussions with external experts during scientific conference, Round table, training
excursion, seminar - training; the final conference of the project;
 results streamline through the project website, publication of 6 scientific articles, 1
monograph; course book, materials of scientific and final conference;
 development of recommendations to Ministry of Economic Development, Trade and
Agriculture and to Zaporizhzhia Regional State Administration about the formation of
cluster (network) model of rural tourism creative development in Ukraine based on
European experience.
Project page in the university website: dirut.znu.edu.ua
Facebook page: www.facebook.com/groups/dirut/
Диверсифікація сільського туризму через збалансованість
та креативність: поширення європейського досвіду в
Україні
620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Коротка назва проєкту: DIRUT
Тривалість проєкту: 18 листопада 2020 – 17 листопада 2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 31584 євро, 23688 євро
Цільова група: студенти Запорізького національного університету та підприємці в сфері
сільського туризму та креативних індустрій
Отримувач
гранту/
координатор Менеджер проєкту: Венгерська Наталя
тел.: +380999499904
проєкту:
Запорізький національний університет
е-адреса: nataljavengerskaja@ukr.net
Мета проєкту: диверсифікація сільського туризму України на засадах збалансованості та
креативності шляхом оснащення магістрів освітньої програми «Економіка» спеціальності
«Міжнародна економіка» ЗНУ та підприємців в сфері сільського туризму фаховими
компетенціями з формування бізнес-моделей відповідно до європейських цінностей,
принципів встановлення гармонійного балансу між екологічними, економічними,
соціокультурними аспектами.
Ціль проєкту: полягає в оснащенні магістрів освітньої програми «Економіка» спеціальності
«Міжнародна економіка» ЗНУ та підприємців в сфері туристичного бізнесу компетенціями
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щодо формування креативних та збалансованих бізнес-моделей розвитку туризму на основі
європейського досвіду.
Завданнями проєкту є:
 розробка та впровадження курсів на основі аналізу потреб;
 проведення тренінгів для підприємців та інших стейкхолдерів задля поширення
європейського досвіду щодо кращих практик в сфері організації та диверсифікації
сільського туризму на засадах стійкості та креативності;
 розробка функціональної кластерної (мережевої) моделі креативного розвитку
сільського туризму в Україні на основі європейського досвіду, заснованої на принципах
встановлення
гармонійного
балансу
між
екологічними,
економічними,
соціокультурними аспектами та з урахуванням кращих практик диверсифікації
сільського туризму країн Європейського Союзу.
Напрями діяльності за проєктом:
 навчальний курс (4 модулі);
 дидактичні матеріали з використанням інноваційних методик;
 наукові конференції, круглі столи, навчальні екскурсії, семінари-тренінги;
 Web-сторінка проєкту, наукові статі, монографія, посібник, матеріали наукової та
фінальної конференції, рекомендації.
Очікувані результати:
 розробка навчального курсу «Диверсифікація сільського туризму через
збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» (4
модулі);
 розробка дидактичних матеріалів до нього з використанням інноваційних методик
та технологій, включення в навчальний план для студентів на постійній основі,
безкоштовне розміщення навчально-методичних матеріалів курсу на веб-сторінці
проєкту та в системі Moodle;
 нові педагогічні навички та методики, надбані викладачами ЗНУ, що викладатимуть
модулі курсу та обмінюватимуться педагогічним досвідом серед європейських
партнерів;
 узагальнення теоретичного та практичного досвіду щодо диверсифікації бізнесмоделей сільського туризму на засадах збалансованості та креативності шляхом його
змістовних дискусій із зовнішніми експертами під час наукової конференції,
круглого столу, навчальної екскурсії, семінару-тренінгу; фінальної конференції
проєкту;
 систематизація результатів через Web-сторінку проєкту, публікацію 6 наукових
статей, 1 монографії, 1 посібника; матеріалів наукової та фінальної конференції;
 розробка рекомендацій щодо формування кластерної (мережевої) моделі
креативного розвитку сільського туризму в Україні на основі європейського досвіду
для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та
Запорізької обласної державної адміністрації.
Інформація про проєкт на сайті університету: dirut.znu.edu.ua
Facebook сторінка: www.facebook.com/groups/dirut/
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European Media Standards and Values for Independent
Journalism in Post-Truth Era
620745-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Project acronym: EU-Indy
Project duration: 24 October 2020 – 23 October 2023
EU funding instrument: EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet, with the support
of the European Neighbourhood Instrument
Total project finance and Erasmus+ grant amount: 39200 EUR, 29400 EUR
Target groups: university students, journalists, school teachers, broad public
Manager: Katerina Sirinyok-Dolgaryova
Grant holder/Project Coordinator:
Zaporizhzhia National University
Contacts: 066-111-4753
email: sirinyok.dolgaryova@gmail.com
The project’s goals are: 1) to develop clear unified guidelines for incorporating European
media standards and values into Ukrainian media practice. 2) to set media professionals ready
for quality changes – to transform Ukrainian media landscape in accordance to European
standards and prepare broad public to be responsible, mindful and media literate citizens.
The project’s objectives are: (a) Introduce a EU studies course devoted to concepts of media
culture, European journalism standards and values, peace and conflict-sensitive journalism to
students majoring in journalism and non-journalism disciplines. (b) Develop training
curriculum and materials for professional development of in-service journalists of local South
Eastern Ukrainian media. (c) Provide students and teachers with educational and technical
resources to create independent youth media and promote discussion, critical thinking and
media literacy among wide public (via online media and student public-service radio).
Activities: teaching a study course “European media standards and values”, round tables for
journalists, trainings in media literacy for schoolteachers, producing a policy paper on
European standards for local editorial offices, media festival for youth, final conference.
Expected results:
 1) Detailed educational materials of modules developed within the project – accessible
online openly as electronic teaching aids for EU-studies related journalism courses
Ukraine-wide (papers, articles, reports, course handbook and posters);
 2) Thoroughly developed set of professional trainings tailor-made specifically for
journalists of local Ukrainian media, which usually lack resources for professional
development.
 3) Policy paper, which will provide a ground for transforming editorial policies of
Ukrainian media and become a road map of further implementation of European
standards and values into Ukrainian media field.
 4) Created independent student public-service broadcasting channel as a platform for
future professionals practice and public space for social debates and high quality
informing of local youth.
 5) Media literacy components introduces for secondary schools teachers with further
methodological and resource support provided.
Project page in the university website: http://eu-indy.znu.edu.ua/
Facebook page: https://www.facebook.com/groups/354837332249502
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Назва проєкту:
Європейські медійні стандарти і цінності незалежної
журналістики в еру постправди
620745-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Коротка назва проєкту: EU-Indy
Тривалість проєкту: 24 жовтня 2020 – 23 жовтня 2023
Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки
Європейського інструменту сусідства
Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 39200 євро, 29400 євро
Цільова група: студенти університетів, журналісти, шкільні учителі, громадськість
Отримувач
гранту/
координатор Менеджер проєкту:
Катерина Сіріньок-Долгарьова.
проєкту:
Запорізький національний університет
тел.: 066-111-4753
е-адреса: sirinyok.dolgaryova@gmail.com
Цілі проєкту:
1) розробити чіткі уніфіковані вказівки щодо включення європейських медійних стандартів
і цінностей в українську медіапрактику;
2) підготувати майбутніх медіа-професіоналів до якісних змін - трансформувати
український медіаландшафт відповідно до європейських стандартів та підготувати широку
громадськість бути відповідальними, розумними та медіаграмотними громадянами.
Завданнями проєкту є:
(а) запровадити навчальний курс з європейських студій, присвячений поняттям
медіакультури, європейським стандартам та цінностям журналістики, конфліктночутливій журналістиці для студентів факультету журналістики й інших факультетів ЗНУ.
(b) Розробити програму тренінгів і матеріали для професійного розвитку (підвищення
кваліфікації) журналістів місцевих ЗМІ Південно-Східної України.
(c) Забезпечити студентів і викладачів освітніми та технічними ресурсами для створення
незалежних молодіжних медіа задля сприяння дискусіям, критичному мисленню та
медіаграмотності серед широкої громадськості (через Інтернет-ЗМІ та студентське
громадське радіо).
Напрями діяльності за проєктом:
викладання навчального курсу „Європейські медійні стандарти та цінності”, проведення
круглих столів і воркшопів для журналістів, тренінги з медіаграмотності для вчителів
загальноосвітніх шкіл, підготовка редакційних настанов щодо втілення європейських
стандартів місцевими ЗМІ, медіа-фестиваль для молоді, підсумкова конференція
Очікувані результати:
1) детальні навчальні матеріали курсів, розроблених у рамках проєкту та розміщені у
відкритому доступні онлайн як електронні навчальні ресурси для курсів із журналістики та
європейських студій (статті, доповіді, навчальний посібник, постери і т.д.);
2) програма професійних тренінгів, розроблених спеціально для підвищення кваліфікації
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журналістів місцевих українських ЗМІ, яким зазвичай не вистачає ресурсів для
професійного розвитку.
3) настанови щодо редакційної політики ЗМІ, які стануть підґрунтям для трансформації
редакційної політики українських медіа та дорожньою картою подальшої імплементації
європейських стандартів та цінностей в українське медіаполе.
4) незалежний студентський канал громадського радіомовлення як платформа для
майбутніх професіоналів та публічний простір для соціальних дебатів та якісного
інформування місцевої молоді.
5) розроблені рекомендації для вчителів щодо впровадження компонентів з
медіаграмотності в загальноосвітніх школах із подальшою методичною та ресурсною
підтримкою.
Інформація про проєкт на сайті університету: http://eu-indy.znu.edu.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/354837332249502
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