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Проєкт «Європейські практики з зеленої ініціативи: уроки для України 
(EUGREEN)», підготовлений колективом двох кафедр ПДАБА – «Міжнародної 
економіки та публічного управління і адміністрування» та «Екології та охорони 
навколишнього середовища», увійшов до списку переможців однієї із 
найавторитетніших освітніх програм Європейського Союзу – програми Жана Моне 
Модулі у рамках Erasmus+.⠀ 
 
Заявку було підготовлено міждисциплінарним колективом вчених академії під 
керівництвом завідувачки кафедри міжнародної економіки та публічного управління і 
адміністрування професора Юлії ОРЛОВСЬКОЇ та завідувачки кафедри екології та 
охорони навколишнього середовища професора Тетяни ЯКОВИШИНОЇ. Всебічна 
організаційна підтримка надавалася завідувачкою навчально-наукового центру 
міжнародної освіти та міжнародного співробітництва доцентом Юлією ДЕГТЯРЬОВОЮ. 
Активну участь у підготовці заявки прийняли доцент Вероніка ЧАЛА та Голова Ради 
молодих вчених академії Крістіна ДРИГОЛА.  
 
Вітаємо команду з виграним грантом від Європейсього Союзу. Колектив авторів отримав 
фінансування на 2022-2025 рр. для підготовки та проведення навчально-наукових заходів 
в рамках програми Жан Моне Еразмус + з теми «Європейські практики з зеленої 
ініціативи: уроки для України» (101085133 — EUGREEN).  Проєкт одержав високу оцінку 
Європейської комісії: 90 балів із 100 можливих (при мінімально необхідних 70 балах). 
 
Цей проект покликаний на заохочення студентів до оволодіння здобувачами вищої освіти 
знаннями про особливості становлення зеленої економіки в країнах ЄС, а також про 
перспективи зеленого екологоузгодженого розвитку економіки України. Залучення 
молодих та досвідчених спеціалістів до цього проекту дозволять розробити інноваційні 
методи навчання та дослідження європейського досвіду зеленого зростання. Плануються 
як навчання за новими освітніми дисциплінами, так і круглі столи із представниками 
бізнесу та місцевої влади, квести, конференції, публікації. Очікується, що основним 
ефектом для учасників буде підвищення рівня обізнаності з європейськими студіями, які 
принесуть додаткову цінність у їхній майбутній кар’єрі, створять передумови для 
солідаризації суспільства та підтримають молодих викладачів у підвищенні їх 
професійного зростання. 
⠀ 
Попереду – три роки творчої, захоплюючої та дуже інтенсивної роботи. Бажаємо успіхів 
команді! 
 

 

 


	Проєкт Придніпровської державної академії будівництва та архітектури став переможцем програми Erasmus+
	Jean Monnet Modules

