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26-27 жовтня 2017 року на базі Мукачівського державного університету 

проведена Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування 

конкурентоспроможності фахівців в умовах інтеграції». Організаторами та 

співорганізаторами конференції стали Мукачівський державний університет, 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Науковий 

університет імені Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина), Пряшівський 

університет (м. Пряшів, Словаччина), Вища лінгвістична школа (м. Ченстохова, 

Польща), Інститут педагогіки і психології Університету імені Яна 

Кохановського в Кельцах (Польща), Закарпатський угорський інститут імені 

Ференца Ракоці ІІ, Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського 

державного університету. 

На два дні пленарного засідання Міжнародної науково-практичної 

конференції  представлено 24 доповіді, на секційні – понад 250 виступів з 

різних країн: України, Угорщини, Польщі, Словаччини, Бельгії, Чехії, Сербії 

Робочими мовами були: українська, англійська, російська, угорська, польська, 

словацька, чеська. 

Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», Концепція Нової 

української школи сформулювали нові підходи до навчально-виховної 

діяльності у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах та підготовку 

майбутніх фахівців, здатних виконувати свої професійні функції у 

конкурентному середовищі. 

Виходячи з цього, на пленарних і секційних засіданнях обговорювалася 

низка важливих питань за різними напрямами, серед яких: 

− формування фахової компетентності вчителя у контексті Закону України 

«Про освіту»; 

− роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни; 

− оновлення змісту професійної підготовки вчителя в контексті модернізації 

педагогічної освіти; 

− досвід модернізації вищої освіти країн Європейського Союзу в Україні; 

− регіональний досвід розвитку дошкільної освіти Півдня України (початок 

ХХІ століття); 

− сучасні орієнтири розвитку професійної освіти у Німеччині; 

− міжнародна співпраця студентського самоврядування у вищій школі. 

Для обговорення учасниками конференції представлені доповіді про 

формування компетентностей в учнів початкової школи, розвиток дошкільної й  

мистецької освіти, роль євроінтеграційних процесів у становленні освіти 

України, впровадження інноваційних методів навчання в практику роботи 

вищої школи, розвиток особистості як стратегічного завдання національної 

освіти, формування цінностей у майбутніх фахівців різних спеціальностей, про 



впровадження відкритих електронних підручників тощо. У виступі директора 

ЗОШ №13 1-3 ст. м. Мукачева закцентовано увагу на організацію діяльності 

інклюзивних класів у сучасному загальноосвітньому закладі.  

Понад 100 тез подано студентами, аспірантами різних навчальних закладів, 

в тому числі й зарубіжних. Тематика стосується проблем щодо сучасних 

підходів до навчання у вищій школі, співпраці з навчальними закладами інших 

країн, ролі студентського самоврядування в процесі становлення компетентної, 

конкурентоспроможної особистості та інші. 

У ході обговорення учасники Міжнародної науково-практичної конференції 

відзначили: 

− актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення доповідей 

учасників конференції щодо формування конкурентоспроможності фахівців в 

умовах інтеграції, а також належну їх якість й глибину досліджень; 

− важливість міжнародного співробітництва в освітній галузі, обміну 

науковими дослідженнями та шляхів їх упровадження в навчально-виховний 

процес; 

− потребу в оновленні змісту, методів і форм навчання, виходячи із Закону 

України «Про освіту», Концепції Нової української школи; 

− необхідність постійного наукового супроводу забезпечення належної якості 

освітніх послуг для дітей з особливими потребами, удосконалення змісту 

програм  інклюзивної освіти; 

− активізацію студентських наукових досліджень,  інтересу до розвитку 

педагогічної освіти в Україні, її інтеграції в європейський простір та тісної 

співпраці із студентами інших країн; 

− високий професійний рівень організації та проведення Міжнародної науково-

практичної конференції «Освіта і формування конкурентоспроможності 

фахівців в умовах інтеграції» на базі Мукачівського державного університету. 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції вважають за 

доцільне: 

− продовжити і розвивати співпрацю з вітчизняними і зарубіжними  вищими 

педагогічними навчальними закладами у галузі педагогіки, психології, методик 

навчання та виховання, що сприятиме зростанню рівня наукових освітніх 

досліджень, удосконаленню підготовки майбутніх фахівців;  

− активізувати наукові дослідження з проблеми формування 

конкурентоспроможного майбутнього фахівця в умовах європейської 

інтеграції; 

− упроваджувати досвід провідних вітчизняних та зарубіжних ВНЗ з питань 

розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій з метою 

забезпечення європейської якості теоретичної і практичної підготовки 

майбутніх фахівців, їх конкурентоздатності; 

− активізувати процес використання новітніх технології у методичному, 

технічному забезпеченні самостійної роботи студентів в умовах вищої школи; 

− забезпечити співпрацю із базовими дошкільними, загальноосвітніми 

навчальними закладами для формування фахової компетентності майбутніх 

педагогічних працівників в сучасному конкурентному середовищі; 



− продовжити наукові розвідки з проблеми «Освіта і формування 

конкурентоспроможності фахівців в умовах інтеграції» з обговоренням на 

наступній, другій Міжнародній науково-практичній конференції 2018 року. 

                 

             

 

Резолюцію прийнято учасниками Міжнародної науково-практичної 

конференції «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в 

умовах інтеграції», 26-27 жовтня 2017 року 
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