














































































ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ
1. АКТУАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ НА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНКАХ
2. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЄС ТА КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

ПРОФЕСІЙНІ ТРЕНІНГИ
1. КАР’ЄРА ТОЧНО В ЦІЛЬ                                                      
2. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА НАВИЧКИ  
 МАЙБУТНЬОГО                                                       
3. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ 
4. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ                     
5. PRACTICAL CASES OF ANALYSIS IN STRATEGY CONSULTING                
6. РОБОТА В КОМАНДІ 

                                                              
ЗА УЧАСТІ ТА ПАРТНЕРСТВА
UKRAINEINVEST, ERASMUS+, EUROQUIZ, BPO NEXTDOOR,  KPMG,
EUROPEAN  MANAGEMЕNT STUDIO, NEXIA DK, ROLAND BERGER,
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ, PWC

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ - 30  ГОД / 1 ECTS
ЖОВТЕНЬ 2020

 успішно завершила професійний тренінговий онлайн-курс,   
опрацювала тематичні  матеріали за напрямками,  виконала

практичні  завдання та  взяла участь у  дискусі ї  до

ОЛЬГА БІЛАНЮК

ДНЯ КАР'ЄРИ ЄС 2020  
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ректор Львівського національного
університету  ім .  І .Франка

ВОЛОДИМИР МЕЛЬНИК

CЕРТИФІКАТ 
засвідчує,  що

ДКЄС 024-2020

координаторка Інформаційного
центру Європейського Союзу

НАТАЛІЯ АНТОНЮК

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ



Series XD № 3440/2020

Online, Ukraine
October 27, 2020 - October 27, 2021

MYKHAILO KLAPCHUK
Has successfully passed .Net Certification

Programming in C# and .NET Framework
Querying data sources using Entity Framework
Building a web application with ASP.NET Core and
JavaScript

 

Design of relational database schemas in MS
SQL
Writing and troubleshooting T-SQL queries
Working with version control systems

Chris Baker 
CEO, SoftServe Inc.

Click to verify

MAIN AREAS COVERED IN TEST:

https://career.softserveinc.com/en-us/certification/verification


Series TN № 3478/2020

Online, Ukraine
October 30, 2020 - October 30, 2021

MYKHAILO KLAPCHUK

Current English level is INTERMEDIATE LOW

Can quite confidently introduce themselves, express their wants,
preferences and needs,talk about their job responsibilities, analyze life and
professional experience

Have mostly no difficulties with comparing or analyzing things

Can express their opinions and make assumptions with quite detailed
explanations and reasons

Can keep the conversation going (i.e. give additional detail and ask
relevant questions)

Can talk about general tendencies and dependencies, laws of nature and
future situations.

Can give mostly clear descriptions of events and experiences, hopes and
ambitions

Can make longer sentence structures; have clear pronunciation

Can notice own mistakes and attempt to correct them

Attempt to use complex grammar structures

AT THE INTERMEDIATE LOW LEVEL ENGLISH LEARNERS:

Present tenses

Modal verb can & could; have to, must,
should

Future: will/going to

Past tenses (Simple, Perfect, Continious)

Comparatives & Superlatives

Conditional 0 & 1

Countable and Uncountable Nouns

Simple Passive constructions

REQUIRED GRAMMAR ASPECTS:

Click to verify

https://career.softserveinc.com/en-us/certification/verification


Series JL № 3193/2020

Online
September 14, 2020

Is issued to certify that

Mykhailo Klapchuk
has successfully completed SoftServe IT Academy course

C# ONLINE MARATHON

Chris Baker 
CEO, SoftServe Inc.

Click to verify

https://career.softserveinc.com/en-us/certification/verification


Series UJ № 2447/2020

Lviv, Ukraine
June 25, 2020

Is issued to certify that

Mykhailo Klapchuk
has successfully completed SoftServe IT Academy course

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN C#

Chris Baker 
CEO, SoftServe Inc.

Click to verify

https://career.softserveinc.com/uk-ua/certification/verification














ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ
1. АКТУАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ НА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНКАХ
2. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЄС ТА КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

ПРОФЕСІЙНІ ТРЕНІНГИ
1. КАР’ЄРА ТОЧНО В ЦІЛЬ                                                      
2. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА НАВИЧКИ  
 МАЙБУТНЬОГО                                                       
3. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ 
4. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ                     
5. PRACTICAL CASES OF ANALYSIS IN STRATEGY CONSULTING                
6. РОБОТА В КОМАНДІ 

                                                              
ЗА УЧАСТІ ТА ПАРТНЕРСТВА
UKRAINEINVEST, ERASMUS+, EUROQUIZ, BPO NEXTDOOR,  KPMG,
EUROPEAN  MANAGEMЕNT STUDIO, NEXIA DK, ROLAND BERGER,
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ, PWC

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ - 30  ГОД / 1 ECTS
ЖОВТЕНЬ 2020

 успішно завершила професійний тренінговий онлайн-курс,   
опрацювала тематичні  матеріали за напрямками,  виконала

практичні  завдання та  взяла участь у  дискусі ї  до

СОФІЯ БІЛОУС

ДНЯ КАР'ЄРИ ЄС 2020  
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ректор Львівського національного
університету  ім .  І .Франка

ВОЛОДИМИР МЕЛЬНИК

CЕРТИФІКАТ 
засвідчує,  що

ДКЄС 027-2020

координаторка Інформаційного
центру Європейського Союзу

НАТАЛІЯ АНТОНЮК

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ
1. АКТУАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ НА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНКАХ
2. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЄС ТА КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

ПРОФЕСІЙНІ ТРЕНІНГИ
1. КАР’ЄРА ТОЧНО В ЦІЛЬ                                                      
2. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА НАВИЧКИ  
 МАЙБУТНЬОГО                                                       
3. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ 
4. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ                     
5. PRACTICAL CASES OF ANALYSIS IN STRATEGY CONSULTING                
6. РОБОТА В КОМАНДІ 

                                                              
ЗА УЧАСТІ ТА ПАРТНЕРСТВА
UKRAINEINVEST, ERASMUS+, EUROQUIZ, BPO NEXTDOOR,  KPMG,
EUROPEAN  MANAGEMЕNT STUDIO, NEXIA DK, ROLAND BERGER,
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ, PWC

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ - 30  ГОД / 1 ECTS
ЖОВТЕНЬ 2020

 успішно завершила професійний тренінговий онлайн-курс,   
опрацювала тематичні  матеріали за напрямками,  виконала

практичні  завдання та  взяла участь у  дискусі ї  до

ОКСАНА ГАТАЛЯК

ДНЯ КАР'ЄРИ ЄС 2020  
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ректор Львівського національного
університету  ім .  І .Франка

ВОЛОДИМИР МЕЛЬНИК

CЕРТИФІКАТ 
засвідчує,  що

ДКЄС 036-2020

координаторка Інформаційного
центру Європейського Союзу

НАТАЛІЯ АНТОНЮК

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ



СЕРТИФІКАТ
Виданий 10.10.2019

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Філь Марія Іванівна
успішно закінчив(ла) курс

Експерт з акредитації освітніх програм:
онлайн тренінг,

наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4a48b60a179943e49cb7c7e1c889b75cprometheus.org.ua

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4a48b60a179943e49cb7c7e1c889b75c
https://prometheus.org.ua












                                                                                                                                      
 

 

Проєкт DAAD DIES «ПАРТНЕРСТВО 
УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ З 

ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ» 
Проєкт DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу 

технологій», що фінансується Німецькою службою академічних обмінів DAAD ( ID 57449224)  за 
програмою партнерства ЗВО DIES реалізується Львівським національним університетом імені Івана 
Франка в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана та Київським 
академічним університетом. 

 
https://sites.google.com/view/guttup/home 
https://www.uni-wuerzburg.de/en/sft/daad-dies-ukrainian-german-technology-transfer-university-partnership/ 
 
Партнери: 

Вюрцбурзький університет імені Юліуса Максиміліана (Німеччина) - координатор 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
Київський академічний університет 
 
Тривалість 01.01.2019-31.12.2022 
 
Мета 
Сприяння сталому розвитку ефективних і космополітичних університетів у Німеччині та Україні. 
 
 

Донор Німецька служба академічних обмінів DAAD 

Виконавець Вюрцбурзький університет імені Юліуса Максиміліана (УЮМ) / Julius-
Maximilians-Universität Würzburg (JMU) 

Реципієнт Львівський національний університет імені Івана Франка 

Київський академічний університет  

Бенефіціар Міністерство освіти і науки України 

Номер реєстраційної 
картки проекту 

40/1521 

Кошторисна вартість Кошторисна вартість, яка фінансується DAAD - 198380,00 євро  

Внесок для України - 125842,00 євро  

Внесок DAAD для ЛНУ ім. Івана Франка - 62921,00 євро Cпівфінансування – 
внесок ЛНУ ім. Івана Франка у проєкт з власних коштів - 19300,00 євро   

 
Керівник проєкту у ЛНУ ім. І. Франка  
Кохан Маріанна Остапівна, к.е.н., доц. кафедри менеджменту, фахівець відділу кар’єрного розвитку 
та співпраці з бізнесом 



                                                                                                                                      
 

 

 

 

Участь викладачів, наукових керівників та аспірантів освітньої програму 073 
«Менеджмент» з підготовки докторів філософії у проєкті  

 
З метою покращення якості та актуальності навчальних програм в університетах-партнерах, 

розвитку наукових досліджень та контактів,  надання інноваційності змісту та формам навчання, 
зближення науки і бізнесу, комерціалізації розробок, отримання досвіду міжнародного співробітництва 
у сфері інноваційного розвитку, проектом передбачено організацію та проведення низки спільних 
заходів.  

 
Наукові керівники, аспіранти та викладачі програми 073 «Менеджмент» активно долучаються до 
організації заходів та участі в них . 
 
До виконання проєкту  долучені такі викладачі та наукові керівники програми 073 «Менеджмент» 
 
- к.е.н., доц. Кохан Маріанна Остапівна - керівник проєкту у ЛНУ ім. І. Франка 
-   д.е.н., проф. Юринець Зорина Володимирівна  - координатор досліджень в проєкті за напрямком  
«Комерціалізація розробок та інновації» 
а також аспіранти 
- Мазур Анастасія Вікторівна – тема досліджень "Регулювання розвитку стартапів в Україні"  (брала 
участь у конференції молодих вчених у КАУ в жовтні, стажування у Центрі трансферу технологій 
Вюрцбурзького університету Юліуса Мкксиміліана за напрямком стартап-підприємництва) 
- Сновидович Ірина Григорівна - тема "Формування управлінських компетентностей у молодих 
фахівців", керівник відділу кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом, який теж підтримує розвиток 
студ. стартапів та молодіжного підприємництва. 
 
 
Гарант програми 073 «Менеджмент» д.е.н., проф. Сенишин Оксана Степанівна долучається та 
максимально сприяє реалізації проєкту у Львівському університеті. 
 
Виконавцями проєкту є також викладачі кафедри менеджменту і потенційні наукові керівники доц. 
Грищук Анна Михайлівна та доц. Данилевич Наталія Михайлівна. 
 
Викладачі, наукові керівники та аспіранти програми активно долучаються до заходів, організованих в 
рамках проєкту. 
 
Зокрема патнерами протягом жовтня 2019-червня 2020 були проведені такі заходи 
 
1. Англомовна Зимова школа з трансферу технологій, Вюрцбурзький університетом імені Юліуса 
Максиміліана  

10-16 листопада 2019 (Вюрцбург, Німечиина) 
Більше тут: 



                                                                                                                                      
 

https://www.uni-wuerzburg.de/en/sft/daad-dies-ukrainian-german-technology-transfer-university-partnership/winter-
school-2019/ 
https://www.lnu.edu.ua/u-viurtsburz-komu-universyteti-delehatsiia-lnu-im-ivana-franka-pratsiuvala-nad-rozvytkom-
partnerstva-u-sferi-transferu-tekhnolohiy/ 
 
Взяли участь у складі делегації з ЛНУ ім. І. Франка, виступили з науковими доповідями 
 
аспірант кафедри менеджменту – Мазур Анастасія Вікторівна 
доц. кафедри (наук. керівник) – Кохан Маріанна Остапівна 
 
2. . German-Ukrainian Technology Transfer Partnership Conference, 10 - 12 October, 2019 (Kyiv) 
 
Виступили з доповідями проф. Юринець З.В. та доц. Грищук А.М. 

Мова: англійська 

 
3. Воркшоп “Інновації в університетській освіті та менеджменті” 
2-5 грудня 2019, ЛНУ ім. І. Франка 

Мова: англійська, українська 

https://www.lnu.edu.ua/vorkshop-innovatsii-v-universytets-kiy-osviti-ta-menedzhmenti/ 
https://sites.google.com/view/guttup/Workshop-Lviv?authuser=0 

Виступили доповідями та дискутували  доц. Кохан М.О., проф. Юринець З.В., доц. Грищук 
А.М., доц. Данилевич Н.М., асп. Мазур А.В., асп. Сновидович І.Г. 

 

 
2. Серія вебінарів DIES «МАРКЕТИНГ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СТВОРЕННЯ ВПЛИВУ» 

для науковців, аспірантів, викладачів та університетського менеджменту 
Доповідач: Ребекка Штайнманн,  Вюрцбурзький університет імені Юліуса Максиміліана 

Мова: англійська 

https://www.facebook.com/events/373035953670488 

Взяли участь та долучилися до організації та дискусій 
гарант програми - проф. Сенишин О.С., викладач програми - проф. Юринець З.В., науковий керівник –  
Кохан М.О., аспіранти Мазур А.В., Сновидович І.Г.,  
 

Більше тут https://sites.google.com/view/guttup/Workshop-Lviv?authuser=0 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

Науковий результат  викладачів, наукових керівників та аспірантів освітньої програму 
073 «Менеджмент» з підготовки докторів філософії у проєкті  

Досвід колег Вюрцбурзького університету, отриманих в процесі стажувань, Зимової школи та 
спільних заходів, Німеччини загалом, землі Баварія та міста Вюрцбург зокрема стали основою для 
підготовки статей, тез щодо розвитку екосистем стартапів, що вже вийшли друком та є в процесі 
підготовки. А також стали джерелом додаткових даних для публікацій, що вже перебували у процесі 
підготовки. Науковий інтерес зокрема склали -  розвиток та підтримка іннноваційного підприємництва, 
цифрових інновацій, створення інноваційної інфраструктури та розвитку молодіжного стартап 
підприємництва, залучення студентів та аспірантів до організації власної справи, розвиток лідерських, 
цифрових та бізнес-компетенцій студентів і аспірантів через стартап-підприємництво . А також 
регіональна та державна політика Німеччини у сфері підтримки стартапів та підприємництва, 
інструменти та результати іноваційної політики, доступність капіталу та інвестиції та роль індустрії 4.0. 
в сталому розвитку Німечини. 
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Довідково 

Цілі проекту 
1. Покращити якість та актуальність навчальних програм в університетах-партнерах. Розширення пропозиції та 
змісту курсів у сфері міждисциплінарного трансферу технологій у формі традиційного, змішаного та 
дистанційного навчання. 

2. Створення та зміцнення інституційного управління університетом для трансферу технологій з розвитком 
лідерських навичок. 

3. Отримання досвіду міжнародного співробітництва у сфері інноваційного розвитку. 

4. Створення спеціалізованих міжнародних мереж з трансферу технологій між університетами-учасниками та 
розширеним колом зацікавлених сторін з бізнесу, влади, громадськості. Подальше навчання та створення стійких 
мережевих функцій. 

Цільові аудиторії 

До безпосередньої цільової аудиторії належать всі суб'єкти трансферу технологій з менеджменту університету, 
адміністрації, дослідників і викладачів факультетів, а також студентів та зацікавлених компаній.  
 
1. Менеджмент та адміністрація університету, що дотичні до трансферу технологій, міжнародного 
співробітництва, роботи з бізнесом 

 Інституційний менеджмент університету. 
 Працівники адміністративних підрозділів – Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом, Відділ 
міжнародних зв’язків, Науково-дослідна частина, Підрозділ забезпечення якості освіти (Навчально-методичний 
відділ), Відділ аспірантури і докторантури  т .ін. 
 Працівники факультетів / кафедр, відповідальні за інновації, цифровізацію, співпрацю з бізнесом, 
підтримку стартапів, розвиток персоналу, інтелектуальну власність. 
 
2. Досвідчені та молоді дослідники / науковці (аспіранти та досвідчені науковці - кандидати /доктори наук / 
наукові співробітники)  в усіх сферах, що працюють над розробками, мають ідеї для бізнесу,  які потенційно 
можуть бути або ж вже є комерціалізованими чи перебувають в процесі комерціалізації; 
або мають потенціал співпраці з Вюрцбурзьким університетом  і можуть працювати над спільними розробками у 
сфері фізики (зокрема нанофізики), електроніки,  біотехнологій, хімії, інформатики. Дослідники як джерело ідей є 
ключовими контактними особами в лабораторіях і лекційних залах, а також є безпосередньою цільовою групою. 
Проектом передбачено створення і підтримка внутрішньої мережі дослідників. 
 
3. Викладачі / дослідники, що професійно працюють над темами, пов’язаними із інноваційним 
розвитком та трансфером технологій, зокрема  
у сфері економіки, права, психології,  менеджменту, управління персоналом, інформатики тощо  працюють з 
тематикою інновацій, трансферу технологій, цифровізації, економіки 4.0, інтелектуальної власності, 
патетентознавства,  стартапів, менеджменту вищої освіти, розвитку персоналу, лідерства, колаборації із бізнесом, 
дуального навчання. 
або ж працюють в бізнесі, консультують підприємства, навчають персонал, займаються підприємництвом.  
 
4. Студенти усіх напрямків та спеціальностей, що зацікавлені тематикою інноваційного підприємництва, 
стартапів, цифровізації, комерціалізації ідей, а також студенти, що зацікавлені науковими дослідженнями та 



                                                                                                                                      
 

створеннями інноваційних продуктів повинні бути задіяні як безпосередня цільова група з самого початку, 
оскільки вони є одночасно як провайдерами ідей, так і невід'ємною частиною мереж, які необхідно створити 
 

Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту на соціальний та економічний 
розвиток держави, відповідної галузі та регіону  

 

Цілі соціального та економічного розвитку 
держави, відповідної галузі та регіону, на 

досягнення яких спрямовано проект 
(програму) 

Економічна ефективність реалізації 
проекту (програми) 

Соціальна ефективність реалізації 
проекту (програми) 

Відповідно до Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, затвердженої  
Постановою Верховної Ради України від 
04.10.2019 № 188-VIII 
 

Ціль 1.4. Випускники закладів вищої 
освіти є конкурентоспроможними 
фахівцями на ринку праці 

 

 

 

 

Ціль 1.5. Українські вчені мають належні 
умови для досліджень та інтегровані у 
світовий науковий простір 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль 7.8. Власники творів та винаходів 
захищені та отримують справедливу 
винагороду. 
Створення умов для глобального розвитку 
креативних індустрій, розвитку ринку 
досліджень в Україні та прискорення 
технологічної та цифрової трансформації 

 

 

 

 

Додаткове фінансування академічної 
мобільності студентів  

Зростання самозайнятості через 
відкриття власної справи 

 

Додаткове грантове фінансування 
академічної мобільності науковців 

 

 

 

 

 

Отримання знань,  досвіду та 
мотивації через долучення до 
заходів і розвиток мобільності 

Можливість долучатися до 
стартап-проєктів 

 

Розвиток мереж контактів із 
вченими за кордоном  

Налагодження контактів із 
реальним сектором  для 
комерціалізації розробок 

Зростання кількості публікацій та 
кількість цитувань українських 
вчених у журналах, які 
індексуються провідними 
міжнародними наукометричними 
базами даних 

 
Покращення умов для 
глобального розвитку креативних 
індустрій, розвитку ринку 
досліджень в Україні та 
прискорення технологічної та 
цифрової трансформації 

 

 




