
ЗВІТ 

про діяльність НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень 

ЧНУ імені Юрія Федьковича за 2016 рік 

 

        За звітній період науковці Інституту, працюючи на громадських засадах 

(окрім проф. Ротар Н.Ю., яка працює на чверть ставки), провели певну роботу, 

згідно плану на 2016 рік. 

         Насамперед, була продовжена праця з виконання проекту INOTLES 

(«Іновації у вивченні та викладанні Європейських студій») за проектом 

ТЕМПУС, де Інститут разом із кафедрою політології та державного управління 

виступає партнером у виконанні проекту. Зокрема у рамках цього проекту 

група науковців студентів ЧНУ на чолі з проф. Круглашовим А.М. відвідали 

міжнародний семінар у Брюсселі (березень ц.р.) та підсумкову міжнародну 

конференцію по проекту у Києві (червень ц.р.). 

     НДІ здійснював моніторинг програм та опрацювання можливостей подання 

заявок на науково-дослідницькі проекти, відповідно до тематики роботи 

відділів і центрів і планує взяти участь у конкурсі проектів за програмою 

Еразмус +, а можливо й у інших конкурсах, на 2017 рік.   

        Інститут взяв безпосередню участь в організації та проведенні VІ 

Міжнародної наукової конференції «Розвиток політичної науки: національні 

перспективи та європейські практики» (квітень 2016 р.), частина засідань якої 

була підготовлена за тематикою наукових досліджень НДІ. За результатами 

роботи конференції видано друком її Програму та Матеріали.  

          Також науковці інститут організували та провели на базі НДІ 

Міжнародний симпозіум “Формування сучасних знань про європейську 

інтеграцію: досвід для України» (квітень 2006 р.). 

             Науковці НДІ брали участь у роботі наукових конференцій за 

тематикою Інституту, в тому числі з виїздом за межі України. 

             Упродовж звітного періоду тривала роботи з організації та проведення 

круглих столів та інших комунікативних заходів. На початку року була 

проведена експертна дискусія з питань подвійного громадянства в Україні. 



Зокрема у співпраці з Чернівецьким регіональним Центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 

іншими органами влади та місцевого самоврядування. Таке засідання круглого 

столу з. питань реформування інституту державної служби було проведено до 

Дня державного службовця (червень 2016 р.). а з проблематики реформування 

системи освіти в Україні – в жовтні 2016 р. Останній захід відбувся за участю 

проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності нашого університету 

проф. Фочука П.М.  

          НДІ надає організаційно-методичну допомогу у роботі Євроклубу імені 

Жана Моне (голова – аспірант Тарнавський О.).  На базі інституту окремі 

студенти (спеціалісти та магістри) проходили профорієнтаційну практику. 

           Експерти Інституту виступали у ЗМІ з аналізом політичних подій в 

Україні та світі (проф. Круглашов А.М., Ротар Н.Ю, д.політ.н. Мельничук І.М., 

к.і.н. Нечаєва-Юрійчук Н.В. та деякі інші).  

            За поточний рік науковці підготували до друку другий випуск щорічника 

Інституту «Регіоналізм та інтеграція», який нині проходить передвидавничу 

звірку та вичитку текстів.  

             Тривала праця щодо оновлення бази даних щодо наукових та науково-

дослідних інституцій, які займаються вивченням проблем європейської 

інтеграції та регіональних досліджень із метою встановлення з ними 

партнерських зв’язків. Здійснювалось вивчення питання щодо можливості 

проведення наукових стажувань, обміну науковою літературою із 

зацікавленими сторонами з партнерських інституцій (Польща, Румунія, 

Білорусь). 

              Проведено на базі Інституту відкритий урок для учнів Чернівецького 

міського ліцею № 2 з проблематики «Розвиток Європейських студій в Україні», 

який відбувся у жовтні 2016 р.      

         На жаль, загальмувалась робота щодо підведення Інтернету до НДІ, що 

суттєво перешкоджає його роботі.  Також важливим  є позитивне вирішення 



питання про виділення 1 ставки для забезпечення організаційної роботи 

Інституту.   

 

 

         Директор                                                           проф. Круглашов А.М.  

        10 грудня 2016 р.    


