
 

 
 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний Еразмус+ офіс в Україні 
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  

 

Всеукраїнський круглий стіл  

«Європейський Союз після Лісабонського договору:  

від трьохопорної структури до конституціоналізму» 
в межах проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне J621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 

«Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 

 20 травня 2022 року о 14.00 год. он-лайн  

 

ПРОГРАМА 
13.45 Вхід учасників на он-лайн майданчик Zoom 
Модератор: Олена ЧУМАЧЕНКО, кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка, академічний координатор проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне 

 

Вітальне слово 
Наталія ТКАЧЕНКО, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Петро КРАЙНІК, експерт напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні 

 

Виступи спікерів 

 
Практичний вимір формування європейських цінностей сучасної молоді 

Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри методики навчання 

суспільних дисциплін і гендерної освіти, заступник декана Історико-філософського факультету з 

наукової роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова   

 

Політика розширення ЄС після Лісабонського договору та перспективи членства України на 

сучасному етапі 

Олена ЧУМАЧЕНКО, кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту 
філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

 

Лісабонська угода: історія та перспективи подальших безпекових інновацій в нинішніх умовах 

російської агресії 

Андрій ГРИЦЕНКО, доктор педагогічних наук,  завідувач кафедри історії, правознавства та методики 

навчання Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки: каденція Кетрін Ештон 
Іван БОРОВЕЦЬ, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Роль Лісабонського договору в юридичному закріпленні прав людини в Європейському Союзі 

Тетяна КОВАЛЬОВА, доктор наук з державного управління, доцент кафедри права, національної 

безпеки та європейської інтеграції Навчально-наукового інституту державного управління 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 



Адаптація законодавства України щодо права людини на підприємництво до європейських 

стандартів: проблеми та пошук напрямів їх вирішення 
Світлана КЛІМОВА, доктор юридичних наук, доцент кафедри права, національної безпеки та 

європейської інтеграції Навчально-наукового інституту державного управління Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 
 

Динаміка відносин України з ЄС після Лісабонського договору  

Олена РОГОВА, кандидат юридичних наук, доцент Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця 

 

Україно-польські історико-культурні зв’язки: Fundacja Imienia Krzysztofa Skubiszewskiego   

Надія ВОРОНОВА, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії, історії та 
соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

(м. Слов’янськ, Україна) 

 

Використання засобів пізнавальної діяльності здобувачів у процесі євроінтеграційних студій в 

умовах дистанційного навчання 

Володимир ЗІНЧЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, 
соціальної роботи та менеджменту Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

 

Мультилінгвізм як ключовий чинник європейської мовної політики 
Дмитро МАРЄЄВ, кандидат філологічних наук, доцент, керівник Навчально-методичного відділу 

(забезпечення міжнародної та проєктної діяльності) Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 
 

Лісабонський договір: політико-правовий аспект 

Ігор ФЕДОРОВ, асистент кафедри історії, правознавства та методики навчання Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка 

 

Європейський Союз після Лісабонського договору: інституційні нововведення 
Поліна СЕМА, студентка 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 
 

Лісабонський договір у контексті формування права Європейського Союзу 

Марія РАДЧЕНКО, студентка 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 

 

 

Виступи інших учасників та обговорення  

 

Регламент для виступів – до 15 хв. 
 

 
Робочі мови: українська, англійська. 

Реєстрація учасників за формою: https://cutt.ly/PF6VLFu 

Усі учасники круглого столу отримають сертифікат (3 год.) 

 

Для довідок: +38 (095) 927 84 46 Олена Чумаченко 

https://cutt.ly/PF6VLFu

