
Спікер: Ярина Турчин 

д. політ. н., професор, директор Інституту гуманітарних і  
соціальних наук науковий консультант проекту та  

академічний координатор проекту  

Модуль 1. Що таке децентралізація та як децентралізація 
наблизить Україну до ЄС?  

Спікер: Ольга Івасечко 

к. політ. н., доцент кафедри політології  

та міжнародних відносин 

Модуль 2. Програма U-Lead з Європою та GIZ: 
вимір децентралізації 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 

Європейські студії для технічних спеціальностей у  

Національному університеті «Львівська політехніка» 

101047462 — EUSTS — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH 

ПРОГРАМА 
Академії з європейських студій 

«Децентралізація та розвиток громад: програми ЄС для України» 
01.03.2023 – 24.03.2023   

з 12.00 до 18.00 (8 модулів по 6 годин) 

Спікер: Ірина Сухорольська 

к. політ. н., старший викладач кафедри політології  

та міжнародних відносин 

Модуль 3. Політика децентралізації в контексті 

повоєнного відновлення України 

Спікер: Олег Цебенко 

к. політ. н., доцент кафедри політології  
та міжнародних відносин  

Модуль 4. Грантові можливості для об’єднаних  
територіальних громад: 

 європейський та вітчизняний досвід 



Спікер: Лідія Каша 

к.т.н., доцент кафедри електромехатроніки  

та комп'ютеризованих електромеханічних систем 

Модуль 6. Перспектива розвитку «зелених міст»: 
досвід країн ЄС та можливості для України  

Спікер: Наталія Вовк 

к. і. н., доцент кафедри соціальних комунікацій  

та інформаційної діяльності  

Модуль 7. Нова роль бібліотек у сучасних громадах 

Після реєстрації учасники отримають детальну інформацію про Академію та покликання на ZOOM-зустрічі  

Спікер: Олександр Марковець 
к.т.н., доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційної діяльності 

Модуль 8. Використання інформаційних технологій 
для налагодження комунікації громад в умовах деце-

нтралізації: досвід ЄС та українські реалії  

Guests speakers:  
Тереса Астрамовіч-Лейк –  професор Вариінсько-Мазурського університету в Ольштині, депутат Вармінсько-Мазурського Сейміку 
(Республіка Польща), голова комісії з питань міжнародного співробітництва 

професор Оксана Юринець – народний депутат України VIII скликання, ГО “Агенція Європейського співробітництва”, учасник 
проєкту “Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України 

Олег Радійчук – експерт з енергоефективності, експерт ГО «АНТС» 

Андрій Андрусевич – міжнародний експерт із правової охорони довкілля, член правління та старший аналітик  
Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» 

Рената Малеса – доктор гуманітарних наук у галузі соціології, доцент кафедри інформаційних технологій, бібліології та медіаосвіти 
в Інституті соціальних комунікацій та медіа наук Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Член Асоціації польських  
бібліотекарів, Польського товариства медіаосвіти та Польського товариства соціальної комунікації, голова жюрі Конкурсу 
"Бібліотекар року м. Люблін", голова Академічного гуртка Асоціації бібліотекарів Польщі у Любліні 

Аніта Хас-Токарж – доктор габілітований, професор  Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні  – завідувач кафедри інфор-
маційних технологій, бібліології та медіаосвіти в Інституті соціальних комунікацій та медіа наук  Університету Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні, член Польського товариства медіаосвіти, Польського товариства соціальної комунікації, Польської секції 
Міжнародної молодіжної ради (IBBY); віце-президент Науково-програмної ради Воєводської публічної бібліотеки. Г. Лопацінського 
в Любліні; голова Програмної ради міської публічної бібліотеки Г. Лопацінського в Любліні  

Володимир Кирилленко – провідний спеціаліст ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» Львівської міської ради 

Юлія Лопушанська – еколог групи компаній "Західнадрасервіс", випускниця Програми стажування молоді в Апараті ВРУ  

Тетяна Приходько – аналітикиня Міністерства цифрової трансформації України  

Уляна Парпан – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університе-
ту  "Львівська політехніка ", радник голови  обласної ради  та інші  

Реєстрація доступна до 20.02.2023 р. за покликанням -  https://forms.gle/gveRtBMs87yqF5Uo8 

Учасники академії отримають   
СЕРТИФІКАТ  

обсягом 2 кредити ЄКТС (60 годин ) 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти, викладачів,  представників органів влади,  

об'єднаних територіальних громад та усіх охочих! 

Спікери: 

Модуль 5. Децентралізація – місто – людина  

Ярина Турчин, д. політ. н., професор, науковий консультант  
проекту та академічний координатор проекту  
Наталія Вовк,  к. і. н., доцент кафедри соціальних комунікацій  
та інформаційної діяльності  

https://forms.gle/gveRtBMs87yqF5Uo8

