
 

Конференція 

Асоціації випускників ВНЗ України та Німеччини 

12-16 березня 2018, м. Львів  

Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. Університетська 1, м. 

Львів) у співпраці із Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана  

Мова конференції: німецька з перекладом позначених (*) пунктів (з німецької на українську) 

Понеділок, 12.03.2018 

з 12:30 (*)  Реєстрація (Дзеркальна зала) 

14:00-16:30 (*) Урочисте відкриття. Ведучий – Володимир Сулим, декан факультету іноземних мов 

ЛНУ імені Івана Франка (Дзеркальна зала) 

14:00 (*)  Вітальне слово ректора ЛНУ імені Івана Франка проф. Володимира Мельника. 

 

 Вступна доповідь «Цілі та партнери Асоціації випускників ВНЗ» з подальшим 

обговоренням, проф. Альфред Форхель, ректор Вюрцбурзького університету Юліуса 

Максиміліана  

15:00-16:30 (*)  Міждисциплінарний семінар   

«Вступ до проект-менеджменту та актуальні приклади з практики» Част. 1, проф. 

Ардреа Шчесни, Вюрцбурзький  

17:00 (*)  Вечірня доповідь «Наука про дані, штучний інтелект та цифрова трансформація світу», проф. 

Андреас Гото, Вюрцбурзький університет  

(Дзеркальна зала) 

18:00 (*)  Урочистий прийом від імені проф. Альфреда Форхеля, спікера Асоціації випускників ВНЗ 

України і Німеччини разом з представниками німецьких та українських університетів-

партнерів, організацій випускників ВНЗ і міської ради м. Львова 

(Готель Жорж, Велика зала, пл. Міцкевича, 1) 

Вівторок, 13.03.2018  

9:00-17:00 Міждисциплінарний семінар  (Ауд. 312 ) 

 «Вступ до проект-менеджменту та актуальні приклади з практики» Част. 2, проф. Ардреа 

Шчесни, Вюрцбурзький університет  

12:30-13:30 Обідня перерва 

18:30  Вечеря за круглим столом «Шанси для випускників українських ВНЗ на німецьких 

підприємствах» 

 Представник ТзОВ «Електроконтакт Україна» 

(Готель Жорж, Синя зала, пл. Міцкевича, 1)  



Середа, 14.03.2018 

9:00-12:30 (*)   Українсько-німецький форум з економіки та науки (ауд 301):  

9:00   Вітальне слово – Йозеф Вільгельм, президентське бюро Вюрцбурзького університету 

9.15 Вступна доповідь – проф. Олег Турій, проректор Українського Католицького університету  

9:45 Презентація проекту: «Моніторинг кар'єри випускників в аналізі конкурентоспроможності  

закладів вищої освіти: міжнародний досвід і перспективи реалізації в Україні. Ольга 

Гринькевич, ЛНУ імені Івана Франка  

 10:15  Доповідь представника міської ради (заплановано) 

 11:00-11:30 Презентація ESG-групи, Мюнхен. Штефан Кленгардт 

11:30-12:30 Ознайомчі бесіди між німецькими компаніями та випускниками українських вишів  

12:30-14:00 Обідня перерва  

14:00-18:30 Екскурсія (включно з трансфером) до  ТзОВ «Електроконтакт Україна» (м. Броди) 

Четвер , 15.03.2018 

9:00-17:00 Підвищення кваліфікації за напрямком «Германістика» з отриманням сертифікату (Ауд. 405) 

Доповіді: 

- «Суспільна дієвість та антропологічне вчення у романі Альфреда Дьобліна «Берлін 

Александерплятц». Д-р.  Міхаель Шторх / Проф. Вольфґанґ Рідель, Вюрцбурзький 

університет  

- «Fanfiction» - письмові дописи як доповнення до літературних творів в мережі Інтернет. 

Йоганна Францковяк, Вюрцбурзький університет  

- «Linguistic Landscape»: очевидність та оцінка візуальної багатомовності у громадському 

просторі», Д-р. Тірза Мюлан-Мейєр, Вюрцбурзький університет  

12:30-13:30 Обідня перерва 

-  «Сприяння інтерпретаційним навикам у студентів» Любомир Бораковський, ЛНУ імені 

Івана Франка 

-  «Сліди німецької культури у Галичині», Алла Паславська, президент Асоціації українських 

германістів, ЛНУ імені Івана Франка 

- доповіді випускників за спеціальністю «Германістика» 

18:30   Вечірня доповідь «Культурна пам'ять та завдання гуманітарних наук»  
Проф. Вольфганг Рідель, Вюрцбурзький університет  (Ауд. 405) 
 

П'ятниця 16.03. 2018 

9:00-11:30  Програми сприяння для навчання/ дослідницької діяльності (Ауд. 405) 

- Міжнародна співпраця факультету іноземних мов. Володимир Сулим, декан факультету 

ЛНУ імені Івана Франка. 

- Можливості обміну в німецьких економічних та наукових установах. Д-р. Дагмар Еберле, 

Дослідницький центр Вюрцбурзького університету  

- Можливості, що пропонують європейські програми підтримки. проф. Лукас Воршех, 

Дослідження та трансфер технологій, Вюрцбурзький університет 

- Розповіді з власного досвіду від випускників різних спеціальностей щодо німецьких 

стипендійних програм та програм ЄС.  

11:30  Завершення конференції, опрацювання анкет 


