
РЕЗОЛЮЦІЯ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 «Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, 

інтернаціоналізація», яка проходила з 19 по 21 жовтня  2016 року  

в Мукачівському державному університеті 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища школа і ринок праці: 

інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» проходила у відповідності  до 

плану Міністерства освіти і науки України  19-21 жовтня 2016 року.  

Програма конференції включала пленарне та секційні засідання, круглий 

стіл, майстер-класи. У роботі конференції прийняли участь доктори та кандидати 

наук, наукові співробітники, викладачі, аспіранти,  вчителі загальноосвітніх 

шкіл, студенти з вишів різних регіонів України. Загальна кількість учасників 

склала понад 220 осіб. 

Учасниками конференції обговорено проблеми  педагогічної освіти в умовах 

інтеграції, модернізації навчально-виховного процесу вищих навчальних 

закладів у контексті європейських стандартів, ступеневої педагогічної  

підготовки фахівців в сучасних умовах, інноваційних  освітніх технологій та 

забезпечення конкурентоспроможності майбутнього фахівця.  

Тематичні напрями роботи конференції: 

1.Педагогічна освіта в умовах інтеграції. 

2.Модернізація навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів у 

контексті  європейських стандартів. 

3.Інноваційні освітні технології та забезпечення конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця на ринку праці. 

4.Професіоналізація та диверсифікація вищої школи: вітчизняний і 

зарубіжний досвід. 

5.Проблеми ступеневої педагогічної підготовки фахівців в сучасних умовах. 

6.Соціальна взаємодія та інформаційна культура в євроінтеграційних умовах. 



Тематика доповідей учасників конференції є підтвердженням того, що на 

сучасному етапі розвитку суспільства освіта займає одне із провідних місць і 

потребує проведення подальших реформ. 

Ураховуючи вищевикладене, учасники Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, 

інтернаціоналізація» рекомендують: 

1. Взяти до уваги оприлюднену доповідачами інформацію щодо підготовки 

майбутніх фахівців у контексті сучасних інтеграційних процесів. 

2. Продовжити роботу по оновленню змісту і підвищенню якості освітніх 

професійних програм, відкриттю нових спеціальностей з орієнтацією на 

найбільш значущі для регіону і країни в цілому з урахування запитів ринку 

праці і можливостей освітніх установ. 

3. Визнати за необхідне здійснювати підготовку професійних кадрів з 

урахуванням інтеграційних освітянських процесів, осучаснення змісту 

освіти, застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні як 

важливих складових розвитку світового освітнього процесу та 

урізноманітнення системи моніторингу навчального процесу. 

4. Спрямувати викладання фахових педагогічних дисциплін у вищих 

навчальних закладах на виконання рішень Міністерства освіти і науки 

України щодо реформування професійної педагогічної освіти у контексті 

євроінтеграційних процесів. 

5. Продовжити роботу по оновленню змісту і підвищенню якості професійних 

освітніх програм, відкриттю нових професій і спеціальностей з орієнтацією 

на потреби регіону і країни, врахуванням запитів ринку праці і можливостей 

освітніх установ. 

6. У зв’язку з актуальністю проблеми якості освітніх послуг у вищих 

навчальних закладах  доцільним є вивчення і  узагальнення  міжнародного 

досвіду щодо організації  підготовки  фахівців  та практики моніторингу й 

акредитації.  



7. З метою  консолідації  громадянського суспільства, визнання  верховенства 

права та   формування  правової культури  майбутніх фахівців  доцільним є  

звернення уваги на дотримання правових норм  у різних сферах народного 

господарства. 

8. З метою  реалізації  Закону  України  «Про вищу освіту» активізувати 

залучення  батьків та громадськості  до організації  навчально-виховного 

процесу  та контролю за ним у вищих навчальних закладах. 

9.  З метою забезпечення підготовки конкурентоспроможного майбутнього 

фахівця на ринку праці активізувати використання інноваційних освітніх 

технологій, зокрема застосування ІКТ, у процесі викладання фахових 

дисциплін. 

10. Ураховуючи актуальність розглянутих питань та ефективність їх 

вирішення, оргкомітет конференції вважає доцільним проведення наступної 

Міжнародної науково-практичної конференції у листопаді 2017 року на базі 

кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 

університету із залученням провідних вітчизняних і зарубіжних науковців і 

практиків.  

Учасники конференції 

 


