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Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові
України взяли учать у Берлінській літній школі – 2017.
Слухачі Дніпропетровського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України Христина Деберіна та Сергій Хрущ взяли участь у англомовній
літній школі за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів
(DAAD). Навчання за темою: «Європейська інтеграція та/або дезінтеграція».
тривало з 14 по 24 травня 2017 року на базі Берлінської школи економіки і
права (Berlin School of Economics and Law – BSEL, м. Берлін, Німеччина). Ця
літня школа об’єднала українських, польських та німецьких студентів.
Метою інтернаціонального заходу було вивчення призначення, особливостей
і тенденцій, пов’язаних з інтеграційними процесами в Європі; їх наслідків на
міжнародному рівні; основних тенденцій розвитку інтеграційних процесів
між країнами Європи; сутності основних механізмів створення
найефективнішого на даний момент інтеграційного об'єднання.
У даному заході брали участь: Посол Республіки Польща в ФРН проф.
Хабіл Андрзій Прзулебськи (Польща), Оксана Козловська – радник
посольства України в Німеччині (Україна), проф. Андреас Заби – президент
Берлінської школи економіки та права (Німеччина), проф. Остін Баллер –
директор школи економіки та права (Німеччина), а також українські,
польські, німецькі викладачі та студенти.
Програма Школи була дуже насичена та цікава. Викладачі школи
продемонстрували високий рівень професіоналізму та толерантності,
сприяли набуттю поглиблених знань у сфері європейської інтеграції.
Подання теоретичного матеріалу супроводжувалось жвавими дискусіями.
Основною метою літньої школи є налагодження міжнародної співпраці
між студентами з різних областей Польщі, Німеччини та України, обмін
думками та певним досвідом, встановлення нових контактів.
Загалом історія суміжних територій 3-ох країн є складною, непростою
і налічує безліч різних поглядів істориків з тих чи інших міжнародних подій.
Як наслідок: різні думки та висновки студентів як представників різних
народів. Діяльність Школи спрямована на встановлення плідної міжнародної
комунікації, вироблення спільних ідей у процесі обміну досвідом та у процесі
дискусій.
Окрему увагу, на думку учасників, заслуговує гра «Знайомство».
Мета цієї гри полягала в тому, щоб у легкій ігровій формі ознайомити
учасників один із одним, підготувати їх до подальшої спільної роботи і
створити сприятливу атмосферу для подальшої роботи у групах.
Організаторами гри стали проф. Остін Баллер. та проф. Мехільда Боннен
(Німеччина).

Навчальний процес учасників школи відбувався у робочих групах за
наступними напрямками: «Цінності та принципи Європейського Союзу»,
«Асоціації та членство ЄС», «Нинішня криза в Україні», «Криза та майбутнє
ЄС». До складу кожної групи входили українські, польські та німецькі
студенти. Протягом навчання студенти працювати над підготовкою проектів
та відео-презентацій із подальшим публічним їх захистом. Переможці
визначались методом відкритого голосування всіх учасників робочих груп.
За підсумками участі визначили переможцем команду з врученням
символічних подарунків «Асоціації та членство ЕС» під керівництвом
доценту кафедри міжнародного права Національного юридичного
університету ім. Ярослаава Мудрого Т.М.Анакіної (Україна), у роботі якої
активну участь брала слухач факультету державного управління Христина
Деберіна.
Пізнавальною екскурсією стало відвідування Берлінської Мачете
релігійного напрямку «Іслам», під час якої у дружньому колі учасникам
школи розповіли про історію становлення й поширення релігії Ісламу,
основні принципи, на яких засноване життя мусульман.
Також учасники відвідали Новий музей Берліну, який розташовано на
трьох поверхах, де розміщуються дві експозиції – “Єгипетський музей” і
“Музей доісторичної і ранньої історії”. Там можна було побачити колекцію
папірусів, сотні різних артефактів, найдавніші знахідки, обладунки солдатів
римського легіону, предмети побуту давньоєгипетських фараонів та інші
унікальні речі. Але справжнє надбання музею – бюст Нефертіті – цариці
стародавнього Єгипту, що датується 14 століттям до н. е.
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Інформаційного центру Європарламенту у ФРН, під час якої учасників
познайомили з діяльністю цього центру. У даному закладі студентів в
інтерактивній формі ознайомили із представниками Європейського
парламенту, надали інформацію про політику Європейського парламенту.
Учасники мали можливість в окремій кімнаті на мультимедійному екрані
спостерігати за тим, як проходять дебати членів Європейського парламенту
та експертів із питань ЄС.
Варто зазначити, що ключовим сегментом у процесі навчання стала
участь в інтерактивній грі кризис-менеджменту «Сome together», метою якої
було навчити учасників принципам ефективного управління в умовах кризи,
сприяти систематизації набутих знань та навичок учасників щодо
управлінської діяльності, виявити можливість зростання і подальшого
розвитку управлінського та лідерського потенціалу. Навчальну гру
проводили: проф. Остін Баллер, Лео Званзігер та Кім Джон Опперманн
(Німмечина).
Не менш важливо і те, що кожен із студентів літньої школи зміг
протягом навчання проявити свій талант. Усе сприяло ефективному
навчанню: гарна погода, теплий прийом, чудові умови проживання,

доброзичливий колектив, найкращі викладачі, цікаві однодумці, творча
атмосфера і широке поле для діяльності.
У вільний від навчання час студенти познайомились з культурою та
традиціями міста, відвідали найкрасивіші історичні пам’ятки.
За підсумками навчання в Берлінській школі всім учасникам школи
були вручені сертифікати про проходження навчання.
Протягом періоду навчання в Берлінській школі учасники отримали
цікавий досвід участі у європейських інтеграційних процесах, які сьогодні
охоплюють практично всі аспекти життя різних країн, зокрема України.

