
Жан Моне модуль 

Infrastructure that have united Europe: 

Insights into the History, Recent 

Developments and Outlook for Capacities» 

ІНФРАСТРУКТУРА, ЯКА ОБ’ЄДНАЛА 

ЄВРОПУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН 

ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ 

Лекції та семінари проводяться кожної середи о 13-30 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  

тел. 097-084-49-30 Дмитро Валерійович Миколенко 

тел. 098-054-80-67 Олена Петрівна Миколенко 

Хочеш дізнатися про роль інфраструктури 

в об'єднанні Європи; 

навчитися проєктній діяльності; 

cформувати навички командної роботи; 

навчитись презентувати власні ідеї; 

оцінювати ефекти від реалізації 

інфраструктурних проєктів, 

прийняти участь в стипендіальному  

конкурсі інфраструктурних проєктів (за 

бажанням)? 

 
Тоді приєднуйся до слухачів курсу! 

 

 

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1049
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1049


Викладачі курсу 

Миколенко Дмитро 

Валерійович, 

координатор проєкту, 

доктор історичних 

наук, доцент, 

Миколенко Олена 

Петрівна, 

координатор проєкту, 

кандидат економічних 

наук, доцент 

Страпчук Світлана 

Іванівна, лектор проєкту, 

кандидат економічних наук, 

доцент 

Готовська-Хенце Теодорічка, 

експерт проєкту, доктор 

історичних наук, доцент  

Інституту історичних досліджень 

Болгарської академії наук  

Віллессон Магнус, 

експерт проєкту, PhD, 

старший викладач 

Університету Ліннея 

(Швеція) 

Данько Наталя Іванівна,, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри електронної комерції та 

готельно-ресторанної справи 



Теми лекцій та 

практичних занять  

(проєктно-орієнтоване 

навчання) 

в міждисциплінарних 

групах  з 3-х осіб 

№ Теми 

1 Масштабні інфраструктурні проекти епохи Античності 

2 Середньовічна європейська інфраструктура 

3 Трансконтинентальна інфраструктура Раннього Нового часу 

4 Розвиток європейської інфраструктури в XIX – на початку XX ст. 

5 Транспорт і комунікації в Європі між двома світовими війнами 

6 Інфраструктурний розвиток Західної і Східної Європи підчас холодної війни 

7 Регіональні особливості розвитку європейської інфраструктури. Інвестиції в 

інфраструктурні проекти Європи (2 години) 

8 Командна робота. Визначення ролі кожного учасника проєкту  (2 години) 

9 Навички проєктної діяльності. Причини, чому проєкти провалюються, і як 

виміряти успіх. Основні етапи життєвого циклу проєкту та особливості кожного  

(2 години) 

10 Інструменти, які можуть допомогти нам визначити, що слід включати в проєкт. 

Послідовність проєктних завдань та характер залежностей між проєктною 

діяльністю (2 години) 

11 Навички проєктної діяльності. Альтернативні методи виконання проєкту: Agile, 

Scrum та Kanban (2 години) 

12 Інновації в інфраструктурі та їх застосування (2 години) 

13 Інфраструктурні прогалини в Європі: генеруємо разом ідеї (2 години) 

14 Робота в групах щодо розроблення інфраструктурних проєктів (2-4 години) 

15 Презентації «Проєкти майбутнього: Україна в системі європейської 

інфраструктури» 



По завершенню Ви 

отримаєте сертифікат 

європейського зразка 

(90 годин) з вказаними 

результатами 

навчання. 

 

Проєкти підготуємо до 

подання на отримання 

стипендій 

 

Сертифікат є конкурентною 

перевагою при подачі 

заявок на стипендіальні 

програми європейських 

країн. 


