
НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПІВПРАЦЯ  

МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

З метою підвищення ефективності освітньої, наукової, науково-

методичної, організаційної та інформаційної діяльності, спільного проведення 

комплексних науково-технічних досліджень та розробок, здійснення 

скоординованої діяльності з впровадження інноваційних проектів  

Мукачівський державний університет здійснює співпрацює з Міністерством 

освіти і науки України, науковими установами НАН та галузевих академій наук 

України. Результатом співпраці стало  проведення всеукраїнських та 

міжнародних конференцій: 

–  Всеукраїнська  науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції розвитку 

науки і освіти в умовах поглиблення 

євроінтеграційних процесів» 

 

–  Всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Психолого-педагогічні 

особливості розвитку особистості в освітньому просторі» 

За участі Львівської  

національної музичної академії 

ім. Лисенка; Прикарпатського 

національного університету  

імені В.Стефаника; Інституту 

музики Академії Яна Длугоша; Литовської академії музики і театру; 

Ніредьгазького університету проведено Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Мистецька освіта в Європейському соціокультурному просторі 

ХХІ ст.», на якій обговорювалися сучасні проблеми і перспективи мистецько-

педагогічної освіти в Україні.  



З метою створення сприятливих умов для розвитку науково-дослідної 

роботи і практичного впровадження  її результатів у навчально-виховному 

процесі університету продовжується співпраця з інститутом психології  

ім. Г.С. Костюка АПН України, Східноєвропейським національним 

університетом ім. Лесі Українки, ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України», Дрогобицьким 

державним педагогічним університетом ім. І.Франка, Хмельницьким 

державним університетом. 

Міжнародній співпраці в Мукачівському державному університеті 

надається особлива увага. Контакти з вищими навчальними закладами інших 

країн дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних 

працівників, збагачувати навчальний та науковий потенціал на підставі 

використання світового досвіду, організовувати обмін викладачами та 

студентами і проводити спільні заходи. В МДУ продовжується налагодження 

міжнародних зв’язків в галузі освіти, науки, мистецтва і культури. У 2017 році 

підписано угоди про міжнародне, наукове і творче співробітництво з: 

  Суспільна академія наук у Лодзі (Польща) 

  Дебреценський  університет (Угорщина) 

 Тренчинський університет Александра Дубчека 

(Словаччина) 

   Вища школа суспільних наук «Педагогіум» (Польща) 

     Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) 

 

Результатом співпраці із Опольським університетом (Польща), 

Дебреценським університетом та Ніредьгазьким університетом (Угорщина), 



Державною вищою техніко-економічною школою ім. Броніслава Маркевича в 

Ярославі (Польща), Вищою школою економіки та менеджменту державного 

управління (Словаччина) стало проведення Міжнародних конференцій. 

В рамках співпраці з Пряшівським 

коледжем підприємництва  студенти МДУ 

вже традиційно прийняли участь в 

Міжнародному конкурсі молодих 

дизайнерів «Modna linia mladych 2017» 

(«Модна лінія молодих 2017»), що відбувся в м.Пряшів (Словаччина) та у 

міжнародному конкурсі «ODV A TEXTIL-2017» («Текстиль та Дизайн»), який 

проводився у  м. Ліберець (Словаччина). Головною метою проведення таких 

конкурсів є пошук творчої, натхненої, креативної молоді та надання їй 

можливості перших кроків в світову індустрію моди. Участь у подібних заходах 

вкрай необхідна для творчого та професійного росту як студентів, так і 

викладачів, зміцнює тенденцію до зростання іміджу нашого вузу на 

міжнародному рівні, сприяє інтеграції у європейське суспільство та 

розширенню напрямів співпраці. 

Університет спільно з Закарпатською облдержадміністрацією та 

Мукачівською міською радою проводить заходи, спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи  науковців  для розв`язання  регіональних  проблем: 

круглий стіл «Територіальна 

організація спеціалізованих видів 

туризму в регіоні», 

 

круглий стіл «Олімпійська та фізична освіта у ВНЗ 

України» за участі Закарпатського відділення НОК 

України і міського комітету.  



З метою створення умов для виявлення, підтримки та розвитку творчої 

обдарованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Мукачево, 

збагачення мистецького потенціалу краю, 

культурного та естетичного виховання учнівської 

молоді, популяризацією вокального й 

інстументально-виконавського мистецтва та 

налагодження мистецько-педагогічної співпраці 

між освітніми закладами проведено фестиваль-конкурс обдарованих учнів 10-

11 класів ЗОШ м. Мукачева «Крила мрії» . 

24 квітня 2017 року проведено круглий стіл «Професія психолога – це 

безперервна самоосвіта», в ході якого 

розглядалися особливості практичної 

підготовки студентів-психологів для роботи в 

освітніх закладах Мукачева та Мукачівського 

району.  


