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РГ4 в операційному плані УНП СхП

Suggestions on priorities of WG4 activities :

1) analysis of changes in mobility programs caused by the coronavirus pandemic, to raise awareness of 
the available opportunities in the thematic areas in the EaP region and the EU countries;

2) discussion of changes in the field of education, promotion of informal education in Ukraine;

3) development of traditional and innovative cultural and artistic practices, freedom of expression. 
Development of intercultural dialogue in the regions of Ukraine, the Eastern Partnership countries and the 
European Union; 

4) analysis and study of research on values and social trends of youth in Ukraine, the EaP region and 
the EU for cross-sectoral and cross-border cooperation around the clear formulation of youth challenges, thus, 
the formulation of effective common decisions;

5) promoting the social activity of the elderly to raise their awareness and participation in European 
integration processes and building dialogue between the generations;

6) study and integration of research and innovation systems of the Eastern Partnership countries and 
the European Union 



РГ4 в операційному плані УНП СхП

1) аналіз змін у програмах мобільності, які спричинені пандемією коронавірусу, з метою 
підвищення обізнаності про наявні можливості за тематичними напрямками в регіоні СхП та країн ЄС;

2) обговорення змін у сфері освіти, сприяння розвитку неформальної освіти в Україні;

3) розвиток традиційних та інноваційних культурно-мистецьких практик, свободи 
самовираження. Розвиток міжкультурного діалогу регіонів України, країн Східного Партнерства і 
Європейського Союзу; 

4) аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів молоді Україні, 
регіоні СхП і ЄС з метою крос-секторальної та крос-кордонної співпраці навколо чіткого формулювання 
викликів молоді, таким чином, формулювання ефективних спільних рішень;

5) сприяння суспільній активності людей літнього віку з метою підвищення рівня їх 
поінформованості та участі в євроінтеграційних процесах і побудови діалогу між поколіннями;

6) вивчення та інтеграція наукових досліджень та інноваційних систем країн Східного 
Партнерства та Європейського Союзу 



РГ4 в операційному плані УНП СхП

Working sub-groups in WG4 (підгрупи РГ4):

− Youth

− Culture

− Research and innovations

− Education 

Останній план роботи групи
https://www.dropbox.com/s/64e4tivxiw78a4o/Plan%20WG4%20to%202020%20year.docx?dl=0

Стратегічний план діяльності УНП на 2021-2023 рр

http://eap-csf.org.ua/2021/03/14/stratehichnyj-plan-rozvytku-unp-fhs-skh/

https://www.dropbox.com/s/64e4tivxiw78a4o/Plan%20WG4%20to%202020%20year.docx?dl=0
http://eap-csf.org.ua/2021/03/14/stratehichnyj-plan-rozvytku-unp-fhs-skh/


Участь членів РГ4 у реалізації стратегічного плану УНП СхП

СН 1: СПРИЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ СхП УКРАЇНОЮ 

1.2.2.Взяти участь у переформатуванні тематичних платформ СхП відповідно до прийнятих пріоритетів
нової політики. Взяли участь у засіданні WG4 EaP CSF (7-9 червня) та в інших заходах

1.3.1. Формувати активні позиції УНП з актуальних проблем євроінтеграційного розвитку України.
І.Кульчицький був членом технічної групи від МОН, яка вела переговори з ЄК щодо асоціації України до
програми Горизонт Європа

1.3.2. Забезпечити обов’язкову участь УНП на парламентському та урядовому рівнях СхП. І.Кульчицький,
двічі брав участь у засіданні урядової панелі Research and Innovation

СН 2: АДВОКАЦІЯ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄС 

2.3.3 Підвищити експертний, аналітичний, адвокаційний потенціал УНП. Виконання членами групи
регрантових проєктів, участь в ініціативах УНП СхП, виступи на щорічній Асамблеї ФГС СхП, а також
виступи та участь у різних міжнародних заходах.



Участь членів РГ4 у реалізації стратегічного плану УНП СхП

СН 3: ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ УНП 

3.1.3. Пропагувати позицію УНП через регіони. Частина членів РГ4 це робила.

3.1.4. Надати експертну підтримку членам УНП в регіонах. За потреба така підтримка надавалась.

3.2.2. Забезпечити проактивну участь у щорічній Асамблеї ФГС або іншого формату спільних заходах. В
рамках Асамблеії 2021 року. І.Кульчицький виступив модератором окремого цільового заходу від
України. Члени РГ4 брали участь в різних тематичних сесіях Асамблеї.

3.3.3. Представляти інформацію про УНП на заходах інших організацій, які не є членами УНП.
Це робилось досить часто, але відсутній інструмент фіксації такої діяльності. Координатор РГ4
використовує типовий інформаційний слайд про УНП СхП. Доцільно це узгодити з КК та секретаріатом.

3.3.4. Публікувати інформацію про УНП на сайтах організацій членів та на їх Facebook сторінках 3.3.5.
Використовувати ресурси організацій членів УНП для проведення спільних заходів із просуванням
бренду Платформи . ГО АЄІ це робить, а також частина інших організацій членів РГ4.



Участь членів РГ4 у реалізації стратегічного плану УНП СхП

СН 4: УТВЕРДЖЕННЯ УНП В ЯКОСТІ ФЛАГМАНА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇН 

4.1.2. Долучатися до урядових заходів, комітетських та парламентських обговорень ВРУ

4.1.3 Реагувати на актуальні виклики та проблеми 

4.2.3. Брати участь у громадських обговореннях 

Досить часто долучались до заходів МОН, МЕРТ, Мінцифри та комітету ВРУ з питань євроінтеграції, 
приймали участь у обговоренні актуальних проблем у сфері освіти, науки, культури і молоді.
А також провели окремий захід в рамках громадського обговорення концепції цифрової трансформації 
сфери освіти і науки.

4.4. Партнерство та синергія з УС ПГС у просуванні євроінтеграційного порядку денного 

Обмінюємось інформацією з РГ6 УС ПГС та провели одне спільне засідання з цією групою 



ВИБІР ДЕЛЕГАТІВ НА ФГС СХП 2020

Делегати від РГ4 УНП СхП

• Iryna Sushko, Ivan Kulchytskyy, Oksana Polivchak, Yaroslav Minkin

EaP CSF Strategy 2022-2030 

https://www.dropbox.com/s/cy702hf01uedpew/EaP%20CSF_Strategy_working%20draft.pdf.pdf
?dl=0

https://www.dropbox.com/s/cy702hf01uedpew/EaP%20CSF_Strategy_working%20draft.pdf.pdf?dl=0


ПРОЄКТ ПЛАНУ РГ4 НА 2022 РІК

Пріоритети 2022 року
1) аналіз змін в освіті, які спричинені пандемією коронавірусу та широким використанням цифрових 
технологій на різних рівнях освіти ;
2) обговорення рамки цифрових компетентностей та сприяння розвитку освіти дорослих і 
неформальної освіти в Україні;
3) налагодження ширшої комунікації із культурними середовищами України, розвиток 
міждисциплінарних підходів у сфері культури, аналіз проблем цифровізації сфери культури. Розвиток 
міжкультурного діалогу регіонів України, країн Східного Партнерства і Європейського Союзу;
4) аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів молоді Україні, регіоні СхП
і ЄС з метою крос-секторальної та крос-кордонної співпраці навколо чіткого формулювання викликів 
молоді, звернення уваги на адаптацію молоді до викликів часу та проблем працевлаштування молоді;
5) адвокація інтеграції країн Східного Партнерства у Європейський освітній та дослідницький простір, 
ширше використання можливостей асоціації до програми Горизонт Європа



ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ УНП НА 2022

План на  2022 рік. Давайте пропозиції у цьому Гугл доку
https://docs.google.com/document/d/11Tt4lWqtO1RXl3EbPyRQWoxOCThj94Ox/
edit?usp=sharing&ouid=105330342928105128266&rtpof=true&sd=true

За основу взято план 2020 року

Запитання до учасників щодо тематики ініціатив від РГ4 для отримання 
підтримки від УНП СхП

Лідери підгруп:
• Молодь – Мінкін Я. +?
• Культура – Полівчак О. +?
• Дослідження та Інновації – Кульчицький І. +? Більчук Ю.
• Освіта - Лазоренко О. + ?

https://docs.google.com/document/d/11Tt4lWqtO1RXl3EbPyRQWoxOCThj94Ox/edit?usp=sharing&ouid=105330342928105128266&rtpof=true&sd=true

	Засідання РГ4� від 23.12.2021
	РГ4 в операційному плані УНП СхП
	РГ4 в операційному плані УНП СхП
	РГ4 в операційному плані УНП СхП
	Участь членів РГ4 у реалізації стратегічного плану УНП СхП
	Участь членів РГ4 у реалізації стратегічного плану УНП СхП
	Участь членів РГ4 у реалізації стратегічного плану УНП СхП
	Вибір делегатів на фГС СхП 2020
	Проєкт плану РГ4 на 2022 рік
	пропозиції Робочої групи  до Операційного плану діяльності УНП на 2022

