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Місія  

організації «Європейська 

педагогічна освіта» : 

Європейську освіту 

українському 

студенту! 



Бачення організації: 
ГО ЄПО – стабільна, ефективно 

функціонуюча організація, яка виступає 

ініціатором об’єднання зусиль  кафедр, 

факультетів, інститутів, студентського 

самоврядування для формування 

позитивних змін спрямованих на 

утвердження України як повноправного 

члена Європейського союзу 



Мета організації: 
захист  громадянина, задоволення суспільних, зокрема, правових, 

психолого-педагогічних, соціальних, культурних, освітньо-

інформаційних, пропедевтичних, гендерних та інших інтересів 

своїх членів та інших осіб. 



Цінності організації: 

- Студенти, педагогічні 

працівники – основна 

цінність ГО ЄПО 

- Професійність, 

європейський стандарт 

- Якісні зміни в освітньому 

середовищі 

- Прагнення до партнерства 

- Командна взаємодія, 

взаєморозуміння  



Принципи роботи: 

- Кооперація зусиль для 

досягнення значимих 

результатів 

- Відкритість для 

суспільства 

- Прозорість діяльності 

- Ефективність роботи 

- Репутація 



Основні напрями діяльності: 

- інформаційний  

- науково-методичний 

-  культурно-просвітницький 

-  психолого-педагогічний 

- освітньо-пропедевтичний 



Види діяльності: 

- Надання навчальних та консультаційних послуг 

- Надання інформації та випуск публікацій 

- Проведення наукових досліджень 

- Розробка та реалізація програм та проектів 

для отримання грантів; 

- Організація та проведення круглих столів, 

виставок, презентацій 

- Розробка та виготовлення презентаційних 

матеріалів 

- Інформаційне та консультаційне забезпечення   



– художні та культурні заходи;  

–  відкриті дискусії;  

–  модеровані дискусії на тему особистої 

та регіональної ідентичності мешканців 

східних та західних областей України;  

–  обмін досвідом та налагодження 

контактів з потенційними партнерами;  

–  презентації, семінари, тренінги, 

лекції, інклюзивні громадські заходи;  

–  cпільні міжрегіональні програми;  

–  організацію спільних проектів;  

–   стажування 



Завдання організації: 

 Сприяння формуванню глобального позитивного іміджу Університету 

через його презентацію на міжнародних форумах, конференціях, 

виставках, конкурсах, ярмарках, змаганнях, семінарах. 

 Стимулювання заходів щодо підвищення конкурентності ВНЗ у 

міжнародних академічних рейтингах, насамперед тих, що скеровані на 

оцінювання професійного рівня економічної, фінансової і бізнес-освіти та 

пов’язаних з ними напрямів підготовки фахівців. 



• Поглиблення співпраці з існуючими фондами, 

проектами, програмами (Еразмус +, ДААД, програми 

Фулбрайт, «Європа 2020» тощо), науковими, 

освітніми та бізнес-структурами. Пошук фондів, 

грантів, програм, конкурсів для студентів, 

аспірантів та співробітників Університету для 

реалізації ними права на академічну мобільність. 

 Здійснення відбору кандидатів для участі в програмах 

академічної мобільності згідно з критеріями 

професійної, вікової, організаційної відповідності, а 

також з урахуванням умов фінансування. 

Регламентація переліку вимог та документів, 

необхідних для підтвердження участі в програмах 

академічної мобільності, процедури та строків їх 

подання. 



 Визначення етапів, фінансових умов, видів та 

форм академічної мобільності, тривалості та 

змісту навчання і стажування у вищих 

навчальних закладах (наукових установах) — 

партнерах Університету.  

 Організація і реалізація спільних освітніх програм 

з зарубіжними вищими навчальними закладами.  

 Супроводження програм академічного 

співробітництва, організація обміну фахівцями з 

іноземними вищими навчальними закладами, 

інституціями і бізнес- структурами Залучення 

іноземних викладачів, спеціалістів та студентів 

до участі в освітньому та науковому процесах 

Університету, а також у культурно- масовій та 

спортивній роботі. 

 



 

 Обмін науковою та методичною інформацією з закордонними 

партнерами. 

 Надання науково-педагогічному персоналу, науковим співробітникам, 

студентам консультаційної і організаційної підтримки в плануванні й 

розвитку міжнародної співпраці. 

 Забезпечення підрозділів Університету інформаційними матеріалами 

щодо проведення міжнародних форумів, конференцій, семінарів, 

презентацій, виставок, оголошених конкурсів щодо отримання грантів. 

 Організація прийому офіційних іноземних делегацій 



Стратегічні цілі: 
- Сприяння впровадженню 

європейської педагогічної освіти        

в РДГУ 

- Розвиток діалогу між РДГУ та 

міжнародними європейськими 

інституціями; 

- Розвиток ініціатив студентського 

врядування в Україні та на 

європейському освітньому просторі 

- Співпраця з донорськими 

інституціями 



 ED-camp РДГУ – гурток з вивчення 

європейської історії, культури, традицій, 

польської мови 

  

FACEBOOK: сторінка Європейська 

педагогічна освіта 

Сайт  ГО Європейської педагогічної освіти 

Відділ міжнародних зв’язків та співпраці з іноземними студентами 

Факультет іноземної філології 

Факультети, кафедри РДГУ 

Центр європейської педагогічної освіти 

(кафедра педагогіки початкової освіти, каб.02) 



Ініціюється проект: 

«Ми європейці»: 
міжфакультетський 

конкурс відеороликів. 

-Європейська освіта та співпраця 

між Україною та ЄС 

- Ми наближаємося до європейських 

стандартів 

- Яким ми бачимо свій факультет 

через 10 років 

- Як ми змінюємо свій університет 



Планується: 

Круглий стіл:  

- «Підтримка молоді та 

лідерів у розвитку 

професійної 

компетентності» 

- «Освіта проти корупції» 

- Дні Європи в Україні 

- Та ін.. заходи – чекаємо 

ініціативи студентства 

та педагогічних працівників 



В добру путь! 


