
 

 

Х КОНГРЕС 

УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 

 

"Вирішення та трансформація конфліктів через науку і освіту:  

найкращий європейський та український досвід" 

з нагоди 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка» 

 

м. Львів 

(Актова зала головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» , 

м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12, ІІ поверх) 

 

21-22 жовтня 2016 року 

 

Програма 

 

21 жовтня 

 

10.30 – 11.00 Кава, реєстрація учасників 

 

11.00 – 11.30 Урочисте відкриття Конгресу  

 

 Роман Петров – президент Української Асоціації Європейських Студій (УАЄС), доктор юридичних 

наук, професор 

 Юрій Бобало – ректор Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, 

професор, Заслужений працівник освіти України 

 Оксана Юринець – народний депутат України, голова підкомітету з питань регіонального та 

транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету Верховної Ради України, 

кандидат економічних наук, доцент 

 Олег Кузьмін – директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного 

університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник 

народної освіти України 

 

11.30 – 11.40 Привітання учасників Конгресу від Народного ансамблю бандуристів «Заспів» 

Національного університету «Львівська політехніка» (художній керівник Христина Залуцька) 

 

11.40 – 12.00 Екскурсія галереєю Яна Матейка (Актова зала Національного університету «Львівська 

політехніка») 

 



12.00 – 12.20 Роман Петров (президент УАЄС, завідувач кафедри міжнародного права Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», д.ю.н., професор) “Обговорення проблематики 

трансформації конфліктів на Глобальній конференції Жана Моне 2016 р.” 

 

12.20 – 12.40 Ольга Мельник (завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності 

Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор) “Формування стандартів вищої 

освіти в Україні в умовах вирішення та трансформації конфліктів” 

 

12.40 – 13.00 Анатолій Круглашов (завідувач кафедри політології та державного управління 

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, д.п.н., професор) “Творчий та конфліктний 

потенціал процесів європеїзації освіти в Україні” 

 

13.00 – 13.20 Ніна Діденко (завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти ДВНЗ 

"Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, д.н.держ.упр., професор) 

"Кластерний підхід у розв’язанні проблем внутрішніх переселенців у європейських країнах" 

 

13.20 – 14.00 Обговорення 

 

14.00 – 15.00 Обід 

 

15.10 – 15.40  Екскурсія експозицією музею Національного університету "Львівська політехніка" 

 

15.50 – 18.00 Обговорення найкращого досвіду, практик викладання і дослідження трансформації 

конфліктів в Україні і за кордоном (гості Конгресу і представники локальних осередків УАЄС, учасники 

мережі грантерів Програми Жана Моне) 

 

Модератор - Роман Петров (президент УАЄС, завідувач кафедри міжнародного права Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», д.ю.н., професор) 

Регламент доповіді - 20 хв. 

 

 Людмила Батченко (професор кафедри економіки і менеджменту Київського національного 

університету культури та мистецтв, д.е.н., професор); 

 Михайло Жилін (доцент кафедри теорії та історії української та світової літератури Донецького 

національного університету, м. Вінниця); 

 Штефан Лоренцмейер (Аугсбургзький університет, Німеччина); 

 Алесандра Русо (науковий співробітник Пізанського університету, Італія); 

 Оксана Головко-Гавришева (Український Католицький університет, керівник Магістерської програми 

УКУ з прав людини). 

 

18.00 Дружня вечеря  



22 жовтня  

 

Місце проведення – Український католицький університет (м. Львів, вул. Козельницька, 2а) 

 

09.30 – 10.00 Кава 

 

10.00 – 11.30 Звітна конференція УАЄС 

 

 Звіт про діяльність УАЄС за 2014/16 роки – Роман Петров (Президент УАЄС) 

 Звіти голів секцій УАЄС та секретаріату УАЄС 

 Дискусія  

 Вибори керівництва УАЄС 

 

11.30 – 12.30  ЕКСКУРСІЯ І ЗНАЙОМСТВО З ОСВІТНІМИ ПРАКТИКАМИ УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

13.00  Закриття Конгресу  

 

13.00 – 15.00  Культурна програма м. Львовом на тему: «Трансформація конфліктів: історичний 

екскурс» 

 

15.00. – 16.00 Вільний час, мандрівка львівськими кав'ярнями 

 

16.00 Від’їзд учасників 

 

 

 

 

Партнер заходу: 

 

 

 


