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Організаторами Міжнародного Освітнього Форуму є Національне 

агентство програми Еразмус+, Європейський корпус солідарності, 

що діє як складова Фонду розвитку системи освіти, та факультет 

міжнародних відносин Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

 

Ключовою темою Міжнародного Освітнього Форуму є виклики для 

розвитку системи освіти, зумовлені четвертою промисловою 

революцією та пандемією COVID-19.  

 

Якість формальної та неформальної освіти здійснює безпосередній 

вплив на компетентності молоді, необхідні їй для ефективної само-

реалізації у суперечливих реаліях ХХІ століття.  

 

До участі у Форумі запрошені представники академічних середо-

вищ, освітяни, експерти у сфері неформальної освіти та студент-

ство. 

 

На Міжнародному Освітньому Форумі будуть представлені принци-

пи програми Еразмус+, яка реалізується у межах нової фінансової 

перспективи Європейського Союзу на 20212027 роки.  

 

Міжнародна освітня мобільність молоді є важливим інструментом 

розвитку потенціалу студентства, який повинен підтримуватись 

урядовими й неурядовими організаціями, навчальними закладами 

та бізнес-структурами. 

 

Міжнародний Освітній Форум покликаний стати платформою 

з обміну досвідом та дискусійним майданчиком для представників 

з різних секторів. 
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Перший день – четвер, 16 вересня 2021 р. 

 

Місце проведення: 
Головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Дзеркальна зала, вул. Університетська, 1, м. Львів 

 

14:00–14:30 Реєстрація учасників 

14:30–14:50 Урочисте відкриття 

14:50–15:00 Підписання Меморандуму 

15:00–15:30 Доповідь «Розвиток системи освіти в умовах 

викликів, спричинених четвертою промисловою 

революцією та пандемією COVID-19» 

15:30–16:00 Перерва на каву 

16:00–17:30 Дискусійний майданчик «Розвиток освіти та компе-

тентностей майбутнього» 

17:30–18:00 Підсумок першого дня Міжнародного Освітнього 

Форуму 
 

 

Другий день – п’ятниця, 17 вересня 2021 р. 

 
Місце проведення: 

Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету 

імені Івана Франка, а.205, вул. Січових Стрільців, 19, м. Львів 

 

10:00–10:15 Офіційне відкриття та привітання учасників Міжна-

родного Освітнього Форуму  

10:15–12:00 Семінари / Дискусії у групах 

12:00–12:30 Перерва на каву 

12:30–13:00 Підсумкове засідання й офіційне закриття Міжна-

родного Освітнього Форуму 
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Міжнародний Освітній Форум 
«Виклики для розвитку системи освіти, викликані четвертою промисловою 

революцією та пандемією COVID-19» 
Львів, 1617 вересня 2021 р. 

--------------------------------------------------------------- 
 

Перший день – четвер, 16 вересня 2021 р. 
 

Місце проведення: 
Головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Дзеркальна зала, вул. Університетська, 1, м. Львів 
 

14:00–14:30 Реєстрація учасників  
 

14:30–14:50  Урочисте відкриття Міжнародного Освітнього 

Форуму 
 

Модератор: професор Маркіян МАЛЬСЬКИЙ 
 

Володимир МЕЛЬНИК, професор, член-кореспондент НАН України, 

Ректор Львівського національного університету імені Івана 

Франка (Львів, Україна) 
 

Павел ПОШИТЕК, доктор, Генеральний директор Фонду розвитку 

системи освіти й Польського національного агентства 

програми Еразмус+ та Європейського корпусу солідарності 

(Варшава, Польща) 
 

Маркіян МАЛЬСЬКИЙ, професор, Надзвичайний і поважний посол, 

Декан факультету міжнародних відносин Львівського націо-

нального університету імені Івана Франка (Львів, Україна) 
 

Олександр ЯРЕМА, Державний секретар Кабінету Міністрів України 

(Київ, Україна) 
 

Станіслав ДЕРЕГАЙЛО, віце-маршалек Підляського воєводства 

(Білосток, Польща) 
 

Софія ФЕДИНА, народний депутат України (Київ, Україна) 
 

Віталій ЗАГАЙНИЙ, заступник голови Львівської обласної держав-

ної адміністрації (Львів, Україна) 
 

Андрій ПАВЛІВ Представник Львівської Міської Ради (Львів, 

Україна) 
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14:50–15:00 Підписання Меморандуму про співпрацю між Націо-

нальним агентством програми Еразмус+ Європей-

ського корпусу солідарності, що діє як складова 

Фонду розвитку системи освіти (Варшава, Польща), 

та факультетом міжнародних відносин Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

(Львів, Україна) 
 

15:00–15-30 Денис СВИРИДЕНКО, професор, завідувач кафедри 

ЮНЕСКО з наукової освіти Національного педа-

гогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Доповідь «Розвиток системи освіти в умовах 
викликів спричинених четвертою промисловою 
революцією та пандемією COVID-19» 

 

15:30–16:00 Перерва на каву й огляд виставки наукових публі-

кацій, виданих завдяки співпраці факультету між-

народних відносин Львівського національного імені 

Івана Франка (Львів, Україна) й Інституту полі-

тичних наук Вармінсько-Мазурського університету 

(Ольштин, Польща) 
 

16:00–17:30 Дискусійний майданчик «Розвиток освіти та компе-
тентностей майбутнього» 

 

Модератор: Матеуш ЄЖОВСЬКИЙ, координатор аналітично-дослід-

ницької групи, Фонд розвитку системи освіти (Варшава, Польща) 

 

ЕКСПЕРТИ:  

 

Сергій ТЕРЕПИЩИЙ, член Наукової ради Міністерства освіти і науки 

України, професор Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна) 
 

Оксана КОВТУН, проректор з міжнародних зв’язків та проектної 

діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі, 

доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової 

освіти (Переяслав, Україна)  
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Роман КАЛИТЧАК, член сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти та науки України, доцент кафедри 

міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського 

національного університету імені Івана Франка (Львів, 

Україна) 
 

Станіслав ДЕРЕГАЙЛО, віце-маршалек Підляського воєводства 

(Білосток, Польща) 
 

Віталій ЗАГАЙНИЙ, заступник голови Львівської обласної держав-

ної адміністрації (Львів, Україна) 
 

Даріуш БРАКОНЕЦЬКИЙ, доктор, директор Офісу освіти дорослих 

Польського національного агентства програми Еразмус+, 

Фонд розвитку системи освіти (Варшава, Польща) 
 

Оксана КРАЄВСЬКА, інституційний координатор програми Ераз-

мус+, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туриз-

му Львівського національного університету імені Івана Фран-

ка (Львів, Україна) 
 

Олег ЯСЬКІВ, проректор з наукової роботи, професор Українського 

Католицького Університету (Львів, Україна) 
 

Тереза АСТРАМОВИЧ-ЛЕЙК, професор Вармінсько-Мазурського 

університету, координаторка польсько-української співпраці 

Вармінсько-Мазурського університету з Львівським націона-

льним університетом імені Івана Франка та Національним 

університетом «Львівська політехніка» (Ольштин, Польща) 
 

Андрій ПАВЛОВИЧ, координатор Ресурсного центру SALTO для 

країн Східної Європи і Кавказу, Фонд розвитку системи осві-

ти (Варшава, Польща) 
 

17:30–18:00 Підбиття підсумків дискусійного майданчика та 

завершення першого дня Міжнародного Освітнього 

Форуму 
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Другий день – п’ятниця, 17 вересня 2021 р. 

 

Місце проведення:  
Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету 

імені Івана Франка, аудиторія 205, вул. Січових Стрільців, 19, м. Львів 

 

10:00–10:15 Офіційне відкриття та привітання учасників 

Міжнародного Освітнього Форуму 
 

10:15–12:00 Семінари / Дискусії у групах: 
 

1) ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІМПУЛЬС: ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

В ОСВІТІ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

модератор:  Дмитро ШЕРЕНГОВСЬКИЙ, проректор з акаде-

мічної роботи та інтернаціоналізації Українського Католиць-

кого Університету (Львів, Україна) 
(аудиторія 202 – факультет міжнародних відносин) 
 

2) РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

модератор:  Матеуш ЄЖОВСЬКИЙ, координатор аналітично-

дослідницької групи, Фонд розвитку системи освіти (Варша-

ва, Польща) 
(аудиторія 205 – факультет міжнародних відносин) 

 

3) КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО 
 

модератор:  Юстина ПОКОЙСЬКА, доктор, координатор про-

грами «Роботи та навички майбутнього» факультету соціо-

логії Варшавського університету (Варшава, Польща) 

(аудиторія 207 – факультет міжнародних відносин) 

 

12:00–12:30 Перерва на каву 
 

12:30–13:00 Підсумкове засідання й офіційне закриття Міжна-

родного Освітнього Форуму 
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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
 

Володимир МЕЛЬНИК, професор, член-кореспондент НАН України, 

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка 

(Львів, Україна) 
 

Павел ПОШИТЕК, доктор, Генеральний директор Фонду розвитку 

системи освіти й Польського національного агентства програми 

Еразмус+ та Європейського корпусу солідарності (Варшава, 

Польща) 
 

Маркіян МАЛЬСЬКИЙ, професор, Надзвичайний і поважний посол, 

декан факультету міжнародних відносин Львівського національ-

ного університету імені Івана Франка (Львів, Україна) 
 

Даріуш БРАКОНЕЦЬКИЙ, доктор, директор Офісу освіти дорослих 

Польського національного агентства програми Еразмус+, Фонд 

розвитку системи освіти (Варшава, Польща) 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Андрій ПАВЛОВИЧ, координатор Ресурсного центру SALTO для 

країн Східної Європи і Кавказу, Фонд розвитку системи освіти 

(Варшава, Польща) 
 

Ростислав РОМАНЮК, доцент кафедри міжнародних відносин 

і дипломатичної служби Львівського національного університету 

імені Івана Франка (Львів, Україна) 
 

Роман КОРДОНСЬКИЙ, доктор, Інститут політичних наук Вармін-

сько-Мазурського університету (Ольштин, Польща) 
 


