17-18 січня 2014 року в Києві відбулась щорічна зустріч координаторів Інформаційних
центрів Європейського Союзу. Захід об’єднав 13 учасників з різних куточків країни,
які підсумували роботу Інфоцентрів за 2013 рік, обмінялися досвідом, а також
окреслили перспективи діяльності у 2014 році. Захід став частиною інформаційної
кампанії «Будуймо Європу в Україні», яку Представництво Європейського Союзу
продовжує реалізовувати по всій Україні.
Сьогодні в Україні діє 16 інформаційних центрів ЄС, які розташовані у вищих навчальних
закладах 14 міст України (Дніпропетровськ, Київ (3 центри), Луцьк, Севастополь,
Сімферополь, Тернопіль, Харків, Херсон, Чернівці, Суми, Одеса, Донецьк, Біла Церква та
Вінниця). Центр, що у Луцьку, функціонує при бібліотеці Східноєвропейського університету
імені Лесі Українки. Основна мета діяльності інформаційних центрів Європейського Союзу –
поширення інформації про ЄС та його політику, надання допомоги університетам та
дослідницьким центрам в навчанні студентів та проведенні дослідницької роботи з питань
європейської інтеграції, а також сприяння участі студентів в дебатах з європейських питань.
Інформаційний центр ЄС при СНУ на заході представив його координатор – Андрій Бояр.
Він презентував звіт про діяльність Інфоцентру у 2013 році та плани роботи на 2014 р.
Результати роботи отримали схвальні відгуки і були визнані задовільними. Запрошуємо
відвідати наш затишний куточок у бібліотеці СНУ!

12 грудня 2013 р. в актовій залі головного корпусу СНУ імені Лесі Українки кафедра
країнознавства і міжнародних відносин факультету міжнародних відносин провели
пісенно-розважальний конкурс «ЄВРОБАЧЕННЯ–2013. Другий сезон» у рамках
профорієнтаційної роботи факультету. Організували дійство кандидат політичних
наук, старший викладач кафедри країнознавства і міжнародних відносин Є. В. Вознюк,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов О. Р. Круглій; інженер
інформаційно-обчислювального центру О. П. Борисюк.
До свята були залучені учні п’яти шкіл м. Луцька та Луцького району: спеціалізована школа
І–ІІІ ступенів № 5, гімназія №18, НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей», ЗОШ І–ІІІ
ступенів № 23, Підгайцівський НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів – гімназія», а також студенти
факультету. Робочі мови конкурсу: англійська, українська.
Домашнім завданням кожної команди було вибрати країну Європейського Союзу,
підготувати цікаву інформацію про неї, театралізовано представити її символіку та
виступити в національних костюмах, після чого дати змістовну відповідь на запитання
ведучих стосовно вибраної держави. У конкурсі взяли участь шість команд-представників
Іспанії, Норвегії, Швеції, Великої Британії, Швейцарії, Латвії.
Кваліфіковане журі (доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і
міжнародних відносин факультету міжнародних відносин Н. Н. Коцан, кандидат

філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин О. Р.
Круглій, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, керівник Волинського центру
Євроатлантичної інтеграції А. М. Луцюк, музичний керівник Луцького національного
технічного університету С. Герцик) оцінювало конкурсантів за такими критеріями:
артистизм; естетичний зовнішній вигляд; ступінь володіння іноземною мовою; наявність
прапора й таблички з назвою країни; вдалий вибір пісні; залученість всіх учасників команди
до виступу.
Перемогу здобули команди Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії
(Підгайцівський НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів – гімназія») та Норвегії (спеціалізована школа І–
ІІІ ступенів № 5). Вони отримали подарунки від Інформаційного центру ЄС при СНУ імені
Лесі Українки, журналу студентів факультету МВ «КоМА» (команда молодих аналітиків),
косметичної компанії «Tian De» та організаторів конкурсу.

18 травня 2013 р. у м. Луцьку відбулися святкові дійства з нагоди Дня Європи. Одним з
учасників заходів став Інформаційний центр Європейського Союзу при
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.
Урочистості проходили на центральному майдані міста у формі конкурсів, розваг, виступів
учнівських колективів шкіл міста Луцька тощо. Інформаційним центром ЄС при СНУ було
виставлено стенди з інформаційними матеріалами про напрями його діяльності і
місцезнаходження, про цілі та діяльність самого Європейського Союзу, стан та перспективи
відносин між Україною та ЄС тощо.
Неабиякий інтерес у мешканців і гостей Луцька викликали представлені Інформаційним
центром ЄС брошури, листівки, карти, сувенірна продукція з символікою ЄС. Люди з
задоволенням знайомилися з представленими матеріалами, висловлювали бажання більше
дізнатися про ЄС, ділилися своїм баченням євроінтеграційних перспектив нашої держави.
Зацікавлені особи отримували у подарунок інформаційні матеріали та сувеніри і були
запрошені відвідати Інформаційний центр ЄС при СНУ.
Завдяки проведеному заходу м. Луцьк зокрема і Україна у цілому стали ще на крок ближче
до Європейського Союзу!

23 квітня 2013 р. у Центрі дозвілля та культури Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки відбувся Перший пісенно-розважальний конкурс
“Євробачення — 2013”. Участь у ньому взяли 10 команд з 4-х навчальних закладів м.
Луцька та Луцького району, а саме Спеціалізованої школи № 5, Підгайцівського НВК,
Луцького кооперативного коледжу та факультету міжнародних відносин СНУ.
Під час заходу кожна з команд представляла загальну інформацію, національне вбрання,
пісню та інші культурні традиції однієї з країн-членів Європейського Союзу. Програму своїх
виступів учасники готували заздалегідь, погодивши країну свого вибору з організаторами
конкурсу. Журі конкурсу у складі викладачів навчальних закладів належним чином оцінили
виступи учасників, зазначивши, що усі команди продемонстрували неабияку обізнаність у
культурі та традиціях народів Європи, ерудицію та кмітливість. Найбільш сподобався журі
виступ команди “Луцького кооперативного коледжу”, яка й отримала гран-прі.
На завершення слід сказати, що організатором конкурсу була кафедра країнознавства і
міжнародних відносин факультету міжнародних відносин СНУ, а співорганізаторами –
задіяні навчальні заклади та Інформаційний центр ЄС при СНУ. Особлива подяка головному
натхненнику заходу – старшому викладачеві кафедри країнознавства і міжнародних відносин
СНУ – Євгенії Вознюк.

8 лютого 2013 р. у новому приміщенні Представництва Європейського Союзу в Україні
(м. Київ) відбулася щорічна зустріч представників інформаційних центрів ЄС.
У ній взяли участь керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні п.
Золтан Салаї, радник з питань преси та інформації цієї ж установи п. Вікторія Давидова,
документаліст Представництва п. Ірина Стаднійчук, координатори 12 (з 13) інформаційних
центрів з усієї України, а також запрошені гості та експерти.
Учасники заходу підбили підсумки роботи за 2012 р., обмінялися накопиченим досвідом,
окреслили перспективи своєї діяльності на 2013 р. Пан Золтан Салаї висловив своє бачення
перспектив підписання і реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і про
бачення цього процесу Комісаром Штефаном Фюле, візит якого до України відбувався саме

у ці дні. Вікторія Давидова та Ірина Стаднійчук розповіли присутнім про нові періодичні
видання, брошури та електронні можливості Представництва ЄС, а також про напрями
подальшої співпраці між Представництвом та інформаційними центрами ЄС у регіонах.
Представники інформаційних центрів презентували свої звіти про діяльність у 2012 році і
плани роботи на 2013 р. Усі вони отримали схвальні відгуки і були затверджені.

12 вересня 2012 р. у Луцьку у конференц-залі Центру муніципальних реформ відбувся
перший регіональний семінар для лідерів Євроклубів Волинської області у рамках
проекту підтримки регіональних євроклубів, що реалізується Лабораторією
законодавчих ініціатив (м. Київ). На ньому були присутні представники майже двох
десятків євроклубів з різних куточків Волинської та Рівненської областей, а саме міст
Луцька, Рівного, Ковеля, Володимира-Волинського та інших населених пунктів.
Перед учасниками заходу виступили керівник проекту Денис Черніков, радник з питань
преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні Вікторія Давидова,
заступник начальника управління Міністерства юстиції України Микола Кузьо, керівник
Інформаційного центру ЄС при ВНУ Андрій Бояр. Вони розповіли представникам
євроклубів про цілі проекту, можливості, які відкриваються учасникам євроклубів в рамках
проекту, шляхи співпраці між євроклубами та Представництвом ЄС в Україні,
Інформаційним центром ЄС при ВНУ, стан відносин між Україною та ЄС, сучасну ситуацію
у самому Європейському Союзі, євроінтеграційні досягнення Волині тощо.
Керівники євроклубів висловили бажання брати активну участь у проекті протягом усього
періоду його реалізації (1 рік), підтримувати зв’язки з Представництвом ЄС в Україні та
Інформаційним центром ЄС при ВНУ, залучати їх фахівців до роботи зі школярами та
студентами. У свою чергу керівник Інформаційного центру ЄС запевнив присутніх у своїй
готовності усіляко підтримувати діяльність євроклубів нашого регіону та запросив усіх
зацікавлених у процесах європейської інтеграції відвідувати Інфоцентр і користуватися його
інформаційними ресурсами.

У суботу 5 травня у м. Луцьку відбувалися святкові дійства з нагоди Дня Європи.
Одним з учасників заходів став Волинський національний університет імені Лесі
Українки в особі відділу міжнародних зв’язків та Інформаційного центру ЄС.
Урочистості відбувались на центральній алеї Парку культури та відпочинку імені Лесі
Українки у формі конкурсів, розваг, виступів учнівських колективів шкіл міста Луцька тощо.
Волинським національним університетом було виставлено стенди з інформацією про
напрями його співробітництва з освітніми закладами Європи, впровадження ним
європейських стандартів вищої освіти, інформаційні матеріали щодо організації та напрямів
діяльності Європейського Союзу, європейської інтеграції України та ін.
Неабиякий інтерес у мешканців і гостей Луцька викликали представлені Інформаційним
центром ЄС при ВНУ брошури, листівки, карти, сувенірна продукція з символікою ЄС. Вони
надавались зацікавленим особам у подарунок.
Наш університет зокрема і Україна у цілому стали ще на крок ближче до Європейського
Союзу!

25 квітня 2012 р. Інформаційний центр Європейського Союзу при Волинському
національному університеті імені Лесі Українки приймав делегацію студентівмагістрантів і аспірантів з Польщі та Німеччини, які спеціалізуються на питаннях
європейської інтеграції в цілому й освітніх європейських програмах, доступних молоді
зі східної Європи, зокрема.
Відбулася зустріч зі студентами факультету міжнародних відносин та історичного
факультету. Своїм науковим доробком і баченням євроінтеграційних перспектив України з
присутніми поділилися Бартломей Русін і Моніка Ружальська з Польщі, Роберт Хокенфорт і
Марсель Левіцькі з Німеччини, Оляна Валігура з України. Жваву дискусію викликали
питання щодо перспектив українських студентів навчатися або здобути повну вищу освіту в
університетах країн ЄС, можливостей працевлаштування у Європі, бачення громадянами ЄС
майбутнього Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, футбольного чемпіонату Європи
„Євро-2012” тощо. Дискусії проходили англійською мовою з забезпеченням усіх бажаючих
синхронним перекладом.
У рамках заходу гості провели вікторину на знання Європи з розіграшем призів, поширили
серед присутніх брошури „Україна в світі: цікава статистика”, „ЄС у кишені” та іншу промопродукцію. Візит відбувся у рамках проекту „Європа у кишені”, що реалізується
Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Під час заходу студенти та присутні
мали нагоду ознайомитись з матеріалами, наявними в Інформаційному центрі ЄС.
У лютому–березні 2012 р. побачили світ монографії «Актуальні проблеми формування
та розвитку європейського інформаційного простору» і «Бюджетний процес у
Європейському Союзі», авторами яких є викладачі факультету міжнародних відносин

ВНУ і працівники та співробітники Інформаційного центру ЄС при ВНУ, а саме: проф.
Є. Б. Тихомирова, доц. С. В. Федонюк, доц. Н. П. Карпчук, доц. А. М. Митко, доц.
А. О. Бояр та ін.
Перша з них має на меті сформувати цілісне уявлення щодо європейського інформаційного
простору, розглянути актуальні питання дослідження інформаційної політики ЄС, проблеми
інформаційної інтеграції України до Європейського Союзу.
У другій розглядаються теоретичні основи, ретроспектива, організаційно-правова структура,
процедура прийняття і виконання, джерела формування дохідної частини і напрями видатків
бюджету ЄС, а також проблеми і перспективи розвитку бюджетної системи Європейського
Союзу.
Книги наявні для ознайомлення в куточку Інформаційного центру ЄС. З питань придбання
книг звертайтесь до керівника Центру (моб. тел. 066-285-74-60).

19 січня 2012 р. (повтори о 13.00 20 січня і о 10.00 22 січня) на телеканалі "Нова
Волинь" було продемонстровано телевізійну передачу "Європоступ", у якій взяли
участь декан факультету міжнародних відносин ВНУ Федонюк С. В., керівник
Інформаційного центру ЄС при ВНУ Бояр А. О. та інші викладачі факультету.
Передача була присвячена значенню і можливостям стажування працівників і
студентів вищих навчальних закладів України у європейських університетах.
С. В. Федонюк розповів про викладачів факультету міжнародних відносин, які мають досвід
навчання і роботи в університетах Польщі, Німеччини, Бельгії й інших країн-членів ЄС,
США, про впровадження ними інноваційних методів педагогічної роботи у навчальний
процес у ВНУ, напрями євроінтеграційних досліджень, що здійснюються науковцями
факультету, плани на майбутнє.
А. О. Бояр поділився своїми враженнями про двохрічне стажування в США, професійні
візити до Бельгії, Люксембурга, Польщі, розповів про спільні та відмінні риси, переваги та
недоліки систем вищої освіти України і західних країн, висловив своє бачення проблем
нинішніх відносин між Україною до Європейським Союзом.
13-14 жовтня 2011 р. на базі факультету міжнародних відносин Волинського
національного університету імені Лесі Українки відбулась Міжнародна науково-

практична конференція „Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої
політики країн світу”.
У конференції взяло участь близько 120 учасників з різних регіонів України, Польщі,
Білорусі, Росії. На пленарному засіданні, що проходило у приміщенні Інформаційного
центру ЄС, з вітальним словом до учасників конференції звернулись проректор з наукової
роботи ВНУ Анатолій Цьось і проректор з міжнародних зв’язків ВНУ Сергій Федонюк,
виступили відомі фахівці у сфері міжнародних відносин і транскордонного співробітництва,
а саме: професор Білостоцького університету Малґожата Дайновіч (Польща), ст. науковий
співробітник Південного федерального університету Володимир Колосов (Росія), докторант
Білоруського державного університету Сергій Артьоменко (Білорусь), д. г. н., доцент
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Гладкий (Україна)
та ін. Учасники пленарного засідання мали змогу ознайомитися з матеріалами
Інформаційного центру ЄС при ВНУ.
Протягом другої половини першого дня конференції робота проходила у секціях, тематика
двох з яких безпосередньо стосувалась євроінтеграційної проблематики. Учасники секційних
засідань обговорили проблеми та перспективи європейської інтеграції загалом і участі у цих
процесах нашої держави. За результатами роботи конференції було видано збірку матеріалів.

13-14 жовтня 2011 р. у м. Чернівці на базі Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича (ЧНУ) відбувся навчальний семінар-тренінг „Організація та проведення
інтерактивних рольових ігор для студентів”, організований Представництвом ЄС в Україні
та Інформаційним центром ЄС при ЧНУ.
Участь у заході взяв керівник Інформаційного центру ЄС при Волинському національному
університеті імені Лесі Українки Андрій Бояр. У рамках дводенної програми семінарутренінгу представники інформаційних центрів ЄС з усієї України мали нагоду ознайомитись
і випробувати на практиці з групою студентів ЧНУ нові інтерактивні методи навчальнопросвітницької роботи (рольові ігри, бінго-квести, побудова карткових рядів, пошук
інформаційних скриньок та ін.).
Пізнавальною і корисною стала зустріч учасників семінару-тренінгу з Головою відділу преси
та інформації Представництва ЄС в Україні Золтаном Салая, який представив позиції ЄС
щодо відносин Україна-ЄС, перспектив запровадження нової двосторонньої угоди, ролі
інформаційних центрів ЄС у процесах європейської інтеграції. Незабутні враження на
учасників справили відвідини центрального корпусу ЧНУ, який є унікальною історикокультурною пам’яткою України (Архітектурний ансамбль Резиденції митрополитів
Буковини і Далмації), а з червня 2011 р. і об’єктом світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
11 жовтня 2011 р. в рамках Тижня факультету міжнародних відносин відбулася
презентація Інформаційного центру ЄС при ВНУ для студентів І-ІІ курсів факультету.

Керівник Центру розповів студентам про роботу цього структурного підрозділу
університету, можливі шляхи використання студентами наявних у Центрі фондів (написання
курсових, бакалаврських, дипломних робіт, виконання індивідуальних науково-дослідних
завдань, домашні читання з іноземної мови, знайомство з освітніми програмами ЄС тощо),
власне бачення перспектив розвитку Центру і відносин Україна-ЄС. Присутні мали
можливість ознайомитись з наявними у Центрі інформаційними матеріалами, отримали набір
брошур щодо діяльності Центру, ЄС та відносин Україна-ЄС.
З 5 по 8 липня 2011 р. делегація керівників інформаційних центрів ЄС з усією України
відвідала Люксембург і Брюссель – міста резиденції більшості інституцій
Європейського Союзу. Ціль поїздки – вивчення принципів і досвіду роботи
інформаційно-видавничих установ ЄС, включаючи Офіс публікацій ЄС та Бібліотеку
Європейської комісії.
Крім цього представники української сторони (а їх було 13) мали змогу поспілкуватися з
визнаним фахівцем у галузі європейської інтеграції професором Брюссельського
університету Марком Корнером, членом переговорної групи Україна–ЄС з боку ЄС
Евеліною Шульц, працівниками Генерального директорату з комунікацій, Генерального
директорату з питань освіти та культури, Офісу публікацій, Центральної бібліотеки тощо.
Особливі враження справило відвідання прес-конференції Віце-президента Європейської
комісії і Комісара з питань транспорту Сііма Калласа і Комісара з питань розширення і
політики сусідства Штефана Фюле. На робочому засіданні керівники інфоцентрів виступили
зі звітами про роботу за минулий рік, обмінялися досвідом, обговорили проблемні моменти
роботи очолюваних ними структур. Цікавою і пізнавальною виявилась екскурсія по
вечірньому Люксембургу та старовинному Брюсселю.
Працівники Інформаційного центру ЄС при ВНУ щиро вдячні організаторам заходу Ірині
Стаднійчук (Представництво ЄВ в Україні) і Олесі Мигаль (компанія “Action Global
Communications”) за гарну організацію і цікаве змістовне наповнення поїздки. 25-26 травня
2011 р. на факультеті міжнародних відносин Волинського національного університету імені
Лесі Українки відбулась Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і
молодих науковців “Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво”.
Одним з організаторів заходу став Інформаційний центр ЄС при ВНУ.

25-26 травня 2011 р. на факультеті міжнародних відносин Волинського національного
університету імені Лесі Українки відбулась Міжнародна науково-практична
конференція студентів, аспірантів і молодих науковців “Європейські інтеграційні
процеси і транскордонне співробітництво”. Одним з організаторів заходу став
Інформаційний центр ЄС при ВНУ.
У конференції взяло участь 60 представників України, Білорусі, Польщі. Захід проходив у
форматі пленарного і секційних засідань, екскурсійної програми та підсумкового пленарного
засідання. Пленарне засідання відбулося у приміщенні Інформаційного центру ЄС, де
учасники мали змогу ознайомитись з наявними у ньому матеріалами, отримати їх. Керівник
Центру розповів присутнім про основні напрями та правила роботи підрозділу. Учасники
мали змогу у формальній і неформальній обстановці обговорити проблеми європейської
інтеграції і транскордонного співробітництва, обмінятися знаннями та досвідом у цих
сферах, налагодити професійні контакти.
До початку роботи конференції було видано збірник матеріалів, до якого увійшло понад 110
публікацій молодих вчених кількох європейських країн. Чекаємо на ваші заявки щодо участі
у жовтневій конференції!
10 травня 2011 р. о 9 год. в ауд. № 209 корпусу № 7 відбулася презентація
Інформаційного центру ЄС при Волинському національному університеті імені Лесі
Українки (ВНУ) для студентів факультету міжнародних відносин. Захід було
приурочено до Дня Європи (в ЄС він відзначається 9 травня) і здійснено в рамках
Фестивалю науки ВНУ.
Зустріч розпочалася з того, що керівник Центру ознайомив присутніх з основними
напрямами діяльності підрозділу, детально розповів про наявні інформаційні джерела,
порядок та можливості користування ними. У другій половині презентації студенти мали
змогу відвідати сам центр, ознайомитись з його фондами, отримати інформаційні матеріали.
Жвавий інтерес викликали інформаційні видання „Європа в 12 уроках”, „Як працює ЄС
(Довідник інституцій ЄС)”, „Довідник по Лісабонському договору” та інші.
Інформаційний центр ЄС при ВНУ запрошує і Вас скористатися його інформаційними
ресурсами!
17 березня 2011 р. на базі Інформаційного центру ЄС при Волинському національному
університеті імені Лесі Українки відбулася презентація навчального посібника
„Європейська інтеграція”.
Ця книга стала результатом багаторічної праці колективу науковців і педагогів факультету
міжнародних відносин ВНУ. Ініціатором, організатором і натхненником проекту став декан
факультету, проректор з міжнародних зв’язків ВНУ Сергій Валентинович Федонюк.
На презентації були присутні представники бібліотечних установ, інформаційних відділів
вищих навчальних закладів м. Луцьк, викладачі та студенти. С. В. Федонюк поінформував
присутніх про ідею створення посібника, його структуру, зміст, інформаційну базу, методику
і технологію написання, авторів, спонсорів і т. ін. Було відзначено, що книга побачила світ у
видавництві ВНУ за фінансової підтримки Міжнародного фонду „Відродження”. У ній
знайшли відображення інституційні і політико-правові нововведення, здійснені у ЄС після
набуття чинності Лісабонськм договором. Міністерство освіти і науки України
рекомендувало її як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
На презентації також виступив керівник Інформаційного центру ЄС при ВНУ А. О. Бояр,
який ознайомив присутніх з основними напрямами діяльності Центру, розповів про свій
внесок у написання посібника та запросив усіх бажаючих користуватися фондами Центру.

Під час презентації присутні мали змогу ознайомитися з посібником, задати свої запитання,
поспілкуватися з авторами книги, висловити пропозиції і побажання. Зацікавленість
викликали наявні в Інформаційному центрі ЄС журнали, книги на інформаційні матеріали.

18 лютого 2011 р. (о 19.50) в ефір Волинського телебачення вийшов черговий номер
передачі “Європейський поступ”. Цього разу він був присвячений 3-річчю заснування
Інформаційного центру ЄС при Волинському національному університеті імені Лесі
Українки. У створенні передачі взяли участь працівники Центру та студенти
факультету міжнародних відносин ВНУ.
Телеглядачі мали змогу дізнатись про місцерозташування і порядок роботи Центру, характер
наявних у ньому матеріалів, досягненнями та перспективами розвитку. Керівник Центру
Андрій Бояр у студії розповів про основні напрями діяльності очолюваного ним підрозділу,
заплановані на найближче майбутнє заходи, можливості громадськості прийняти у них
участь.
Студенти Ірина Степасюк і Андрій Майстер поділилися своїми думками щодо роботи
Центру, висловили своє бачення напрямів його подальшого розвитку та перспектив
європейської інтеграції України загалом.
Дякуємо працівникам телевізійного каналу за ініціативність і професіоналізм. Особливу
повагу висловлюємо журналісту Оксані Петрук!
16 грудня 2010 р. в ефірі Волинського радіо прозвучала передача „Європейський
вибір”, у якій взяв участь керівник Центру Андрій Бояр.
Слухачі мали змогу дізнатися про характер діяльності Центру, наявні у ньому інформаційні
матеріали та порядок доступу до них. Пан Андрій поділився своїм баченням перспектив
європейської інтеграції України, розповів про враження від перебування у Сполучених
Штатах Америки.
12 листопада 2010 р. у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
перебував експерт проекту «Надання підтримки в реалізації Кіотського протоколу в
країнах СНД» Олексій Кокорін. Проект фінансується Європейським Союзом і
реалізується за підтримки Представництва ЄС в Україні.
Пан Кокорін виступив перед студентами та викладачами університету з лекцією, у якій
ознайомив слухачів з результатами останніх наукових досліджень щодо зміни глобального

клімату, загрозами, які у зв’язку з цим виникають і результатами міжнародних переговорів
щодо укладення нової угоди, спрямованої на запобігання небезпечним кліматичним змінам.
Лекція була проведена у приміщенні Інформаційного центру ЄС при ВНУ. Присутні мали
змогу ознайомитись з інформаційними матеріалами Центру та отримати брошури про
діяльність ЄС щодо запобігання загрозливим глобальним кліматичним змінам.
28 жовтня 2010 р. відбулося засідання Вченої ради Волинського національного
університету імені Лесі Українки, на якому керівник Інформаційного центру ЄС при
ВНУ прозвітував про діяльність Центру протягом 2009-2010 рр.
Як було зазначено у звіті, у фондах Центру знаходиться понад 2 тис. одиниць документів,
серед яких широкий спектр брошур про діяльність ЄС українською та англійською мовами,
періодичні видання (Офіційний журнал ЄС, «Євробюлетень» Представництва ЄС в Україні
тощо), звіти по справах Суду ЄС, щорічники Євростат та ін. Кожного року користувачами
фондів Інформаційного центру ЄС є близько сотні читачів, причому їх кількість постійно
зростає.
Працівники Центру беруть участь у реалізації міжнародних проектів, проводять лекції,
семінари, круглі столи, конференції та інші заходи регіонального та міжнародного рівнів.
Опубліковано десятки наукових, навчальних і навчально-методичних праць з питань
європейської інтеграції. Створений і постійно оновлюється сторінка Центру на сайті ВНУ.
Звіт викликав жваве обговорення. Зокрема ректор ВНУ професор Коцан І. Я. висловив
побажання активізувати просвітницьку роботу Центру, налагодити зв’язки з аналогічними
центрами в Україні, покращити обмін досвідом між ними. Проф. Рогач О. О. висловила
пропозиції щодо можливих напрямів співпраці між факультетом романо-германської
філології та Центром. Проф. Арцишевський Р. А. виявив інтерес до планових заходів
Центру, а саме налагодження електронної розсилки матеріалів з питань європейської
інтеграції.
21 жовтня 2010 р. студенти та викладачі факультету міжнародних відносин здійснили
візит до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
У рамках візиту було взято участь у роботі круглого столу «Шляхи досягнення європейських
стандартів в економічних та соціальних сферах України», наукової конференції молодих
вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», фондами Інформаційного центру ЄС
при ІМВ, Центру інформації і документації НАТО.
16 жовтня 2010 р. на факультеті міжнародних відносин Волинського національного
університету імені Лесі Українки відбувся день відкритих дверей. У рамках заходу до
університету завітали учні Луцького НВК № 26, які є активними учасниками
євроклубу «Єврика» (координатор – Федонюк Тетяна Володимирівна), що функціонує
при цьому навчальному закладі.
Євроклубівці мали змогу поспілкуватися з деканом факультету міжнародних відносин,
викладачами та науковцями ВНУ, ознайомилися з фондами Інформаційного центру ЄС при
ВНУ та одержали інформаційні матеріали про діяльність Європейського Союзу і його
представництва в Україні.

14-15 жовтня 2010 р. у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
пройшла VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку
прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах».
У роботі конференції взяло участь близько 160 учасників, з яких 8 науковців з Республіки
Білорусь, 6 – Республіки Польща, 4 – Російської Федерації, 1 – Таїланду. До початку роботи
конференції було видано збірник матеріалів конференції, у якому свої наукові напрацювання
представило близько 230 вчених, загальним обсягом майже 35 умовних друкованих аркушів.
На пленарному засіданні виступили керівники Волинського національного університету,
представники органів місцевого самоврядування та адміністрації, бізнесу, науковці України,
Білорусі, Росії, Польщі. Секційні засідання проходили за такими напрямами:


Транскордонне об’єднання Єврорегіон Буг: історія та перспектив;



Історичні, геополітичні
інтеграційних процесів;



Соціально-економічні проблеми
транскордонних територій;



Регіональна політика і транскордонне співробітництво на прикордонних територіях;



Географічні та екологічні аспекти розвитку прикордонних і транскордонних
територій;



Перспективи розвитку міжнародних зв’язків у формуванні основ стабільного
розвитку прикордонних територій;



Освіта, наука і культура в контексті інтеграції України в європейські структури.
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Активну участь у проведенні заходу прийняли працівники Інформаційного центру ЄС.
Учасники конференції мали змогу ознайомитись з фондами Центру, висловити свої
пропозиції і побажання щодо його роботи.
1 жовтня 2010 р. у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
перебувала депутат Європейського парламенту від Польщі Ельжбєта Лукачієвська.
Пані Лукачієвська виступила перед студентами та викладачами університету у конференцзалі Бібліотеки ВНУ з лекцією на тему “Співпраця ЄС та України: східне партнерство”, а
також ознайомилась з фондами Інформаційного центру ЄС при ВНУ.
Депутат Європарламенту активно підтримує євроінтеграційні прагнення України та
міжрегіональну співпрацю Волині і Луцька зі своїми європейськими партнерами. Значну
роль у реалізації цих процесів пані Лукачієвська відводить молоді.

