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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Інформуємо Вас, що 22 лютого ц.р. відбудеться міжнародна  

інтернет-конференція  
 

«Підвищення якості європейських студій через співпрацю із закладами 

вищої освіти сусідніх країн-членів ЄС» 

Конференція входить до Переліку наукових конференцій з проблем 

вищої освіти і науки, сформованого МОН України на 2022 р. (лист від 

12.01.2022 р. № 221 / 10-28). 

Конференція відбувається у рамках реалізації УжНУ наукового проєкту  

за Програмою Єразмус + «Транскарпатський центр Жана Моне з 

дослідження європейських стратегій розвитку в Ужгородському 

національному університеті»  (Грантова угода № -619688-ЕРР-1-2020-1-

UA-EPPJMO-CoE).  Співорганізаторами конференції є партнери УжНУ - 

Західний Університет ім. Васіле Голдіша у м. Арад (Румунія) та Повітовий 

музей Сату Маре (Румунія). 
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Актуальність теми конференції пов’язана з входженням України до 

європейського освітнього і наукового простору. Її учасниками буде 

проаналізовано особливості регіонального співробітництва України з 

країнами-членами ЄС в гуманітарній сфері та сфері вищої освіти. У 

конференції візьмуть участь науковці закладів вищої освіти - партнерів 

УжНУ, Інституту суспільних наук Словацької академії наук (м. Кошице), 

Західного університету ім. Васіле Голдіша (Румунія), Повітового музею 

Сату-Маре (Румунія), дослідники кафедри Жана Моне з Євразійського 

національного університету (м. Нур-Султан, Казахстан). 

Конференція сприятиме активізації міжнародної складової в освітній, 

науковій та громадській діяльності закладів вищої освіти в регіоні, 

впровадженню європейського підходу в національній освітній політиці. 

Для обговорення пропонуються такі проблеми: 

 Визначальна важливість освіти у забезпеченні сталого людського 

розвитку;  

 Європейські моделі соціокультурного діалогу: досвід для України;  

 Спільна культурна спадщина – підґрунтя регіонального 

співробітництва Карпатського єврорегіону; 

 Транскордонна співпраця у сфері освіти і науки; 

 Інтернаціоналізація міжнародної співпраці та її вплив на розвиток 

європейських студій; 

 Формування професійної компетентності в умовах інтеграції в 

європейський освітній простір; 

 Європейські підходи до формування молодіжної політики. 

Робочі мови конференції – українська, румунська, англійська. 

Матеріали інтернет-конференції розміщуватимуться на сайті 

http://eurodev.uzhnu.edu.ua/index.php/uk/anonsy-ta-novyny. За підсумками 

конференції буде видано збірник наукових праць «Міжнародний науковий 

вісник», який представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та 

пошукових системах світу,  а також на платформі «Наукова періодика 

http://eurodev.uzhnu.edu.ua/index.php/uk/anonsy-ta-novyny
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України». Науковим статтям, які увійдуть у зазначений збірник, буде 

присвоєно ДОІ.  

  Матеріали друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за 

викладений матеріал несуть автори статей. Редакція залишає за собою право 

проводити редакційну правку.  

 Стаття надсилається до редакції електронною поштою за 

адресою: inst-euroint@uzhnu.edu.ua 

Дедлайн: 30 квітня 2022 року 

Наші контакти: 

095 482 07 33 – Токар П.В. 

050 678 63 75 – Свєженцева О.І.  
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