
Міцнішають зв’язки ФІКТ з Європою 

 

Історія свята 

 

В Україні 

 

 

День Європи — свято, що відзначається в країнах 

Європейського Союзу 9 травня, а також офіційно в 

Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 р. День 

Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і 

гімном, є символом ЄС як політичної сили. Рада 

Європи святкувала однойменне свято у день свого 

заснування 5 травня 1949 р. до 1964 р. Європейський 

Союз затвердив 9 травня як День Європи на саміті в 

Мілані 1985 р., вирішивши увічнити день проголо-

шення Декларації Шумана. 

У Парижі 9 травня 1950 року міністр закордонних 

справ Франції Р. Шуман закликав Францію, Німеч-

чину та інші європейські країни об’єднати їхні 

вугільну та сталеливарну галузі промисловості 

(основи нарощування військової техніки) та віддати їх 

в управління новій наднаціональній структурі. Це 

стало «наріжним каменем Європейської федерації». 

Завдяки об’єднанню економічних зусиль і розподілу 

досягнутих результатів європейські країни уникнули 

накопичення військової могутності одна проти одної, 

що і забезпечило мир на нашому континенті. 

Також 9 травня вважається Днем народження 

Європейського Союзу. 

 

Свято було встановлено в Україні «…враховуючи 
стратегічний курс України на європейську інтеграцію…» 
згідно з Указом Президента України «Про День Європи» 
від 19 квітня 2003 р. № 339/2003. День Європи в Україні 
відзначається у третю суботу травня. День Європи жителі 
України відзначають як день спільних цінностей, спільної 
історії всіх націй континенту. Традиційно урочиста 
церемонія відкриття Дня Європи проходить у Києві. На 
Хрещатику облаштовується так зване «Європейське 
містечко» за сприяння Представництва ЄС в Україні та 
посольств держав-членів ЄС. Таке містечко складається з 
павільйонів, що представляють Україну, кожну державу-
члена ЄС, Європейську Комісію та міжнародні організації. У 
павільйонах презентується географія, культура, історія 
найбільших міст держав-членів ЄС, організовуються 
публічні дебати з послами та представниками української 
влади, проводяться вікторини з європейської тематики та 
мовні курси, облаштовуються «куточки національних 
страв» тощо. Традиційно протягом офіційного відкриття 
святкування Дня Європи, відбуваються зустрічі послів 
держав-членів ЄС із представниками органів місцевої 
влади, студентами та викладачами місцевих університетів, 
представників неурядових та громадських організацій, 
засобів масової інформації. Україна — єдина держава не 
член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День 
Європи. 

До речі, в 1887 р. в Закарпатті (яке тоді знаходилось у 
складі Австро-Венгрії) у Верхнєтисянській котловині на 
правому березі Тиси був встановлений двометровий 
геодезичний знак, що позначає географічний центр 
Європи. Координати цього географічного центру Європи:  
47⁰56’3’’ північної широти та 24⁰11’30’’ східної довготи. 

 

 

 
У рамках співпраці “ISM company” та ЖДТУ на початку 2017-18 

навчального року були відібрані студенти ФІКТ на курси 
програмування. Студенти ЖДТУ були об’єднані зі студентами 
Роттердамського університету в групи для виконання спільних 
проектів. А в період з 20 лютого по 24 лютого 2018 року студенти 
1-го курсу групи ПІ-56 Власенко С., Домбровський А., Євсеєв К., 
Оринчак А. і Чебоксарова Н. здійснили поїздку до Роттердама з 
метою зустрічі з бізнес-аналітиками проектів – студентами 
Rotterdam Business School та замовниками. В Роттердамському 
університеті наші студенти відвідували лекції та тренінги, для них 
була організована екскурсія до офісу ISM.  

Також наші студенти спілкувалися з голландськими колегами, 
разом проводили вільний час. 

У результаті поїздки було розпочато роботу над 5-ма 
проектами. Над кожним із яких працювала група студентів ЖДТУ  в 
якості розробників, а також студенти спеціальності «Менеджмент 
в ІТ» в якості менеджерів проектів. 

У травні 2018 року всі проекти були успішно здані 
замовникам. 

У період із вересня 2017 року по лютий 2018 року студенти-
магістранти ФІКТ за спеціальністю 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» Білоус Д., Герговський О., 
Осіпов Д., Гордійченко О. (гр. АТ-20-1м) разом зі старшим 
викладачем кафедри АтаКІТ ім. Б.Б.Самотокіна Богдановським 
Мартіном Віталійовичем у рамках програми Еразмус+ 
«Міжнародна кредитна мобільність» перебували в Технічному 
університеті  м.Ліберець (Чехія). У теперішній час, починаючи з 
лютого 2018 р., там же знаходиться студент-магістрант групи АТ-
21-1м Курасов Д., який також здійснює проект у рамках тієї ж 
програми Еразмус+. 

 

 


