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І Міжнародна науково-практична конференція  
«Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку» 

30 листопада 2022 р., Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна (онлайн формат) 
 
Конференція ініційована консорціумом партнерів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: 
посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing 
competitiveness, serving communities» (REDU) (https://ihed.org.ua/internationalization/redu/) у складі: Інститут 
вищої освіти НАПН України, Маріупольський державний університет, Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, Британська Рада в Україні. Партнерами в організації Конференції також є: 
Національний Еразмус+ офіс в Україні, Національна агенція Advance HE (Велика Британія).   
 
Мета Конференції – обговорити проблеми та виклики, що є актуальними для університетів України в умовах 
нових реалій, спричинених військовою агресією та завданнями післявоєнного відновлення країни. Особливим 
акцентом Конференції є діяльність і розвиток переміщених університетів.   

 
Тематичні напрями Конференції: 

• Нова якість суспільства – нова якість університетів 

• Від стратегії виживання – до стратегії прориву 

• Роль університету у розвитку громади та регіону (творення сенсів, розбудова екосистем, згуртування 
та довіра)  

 
Орієнтовна програма Конференції: 

10.00-11.30. Сесія 1. Трансформація вищої освіти в Україні: вплив війни та завдання післявоєнного відновлення 
(національний вимір) 
11.45-12.30. Сесія 2. Трансформація університету: від «переміщення» до «розвитку» (інституційний вимір) 
13.00-14.15 

• Сесія 3. Університет і суспільство – довіра та згуртування  

• Сесія 4. Університет і громада – взаємодія та взаємозалежність 

• Сесія 5. Університет і особистість – цінності, суб’єктність і колегіальність  
14.30 -15.00. Підсумкова сесія  
 
До участі у Конференції запрошуються вітчизняні та зарубіжні експерти – представники університетів, органів 
влади, бізнесу, громадських і міжнародних організацій. 
 
 
 

https://ihed.org.ua/internationalization/redu/
http://ua_iev1b_ms003:8000/identity/bc-logo-black.png
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Участь у Конференції: безкоштовно, онлайн реєстрація (форма див. нижче) до 28 листопада 2022 р., 
підтвердження / запрошення від організаторів Конференції надсилається на е-пошту на основі опрацювання 
анкети реєстрації та тез виступів. За результатами Конференції передбачається видання тез (е-формат) та 
сертифікатів. Форма для реєстрації додається. 
 
Мова спілкування: українська, англійська. Під час пленарних сесій (Сесія 1 та 2 забезпечується синхронний 
переклад) 
 
Контакти: 050 310 48 37 (Олена) ; redu_ihed@ukr.net 

 
Форма для реєстрації  

(заповнена форма реєстрації разом з тезами надсилається на е-пошту redu_ihed@ukr.net) 
 

Прізвище, ім’я   

Повна назва організації  

Посада  

Науковий ступінь (за наявності)  

Вчене звання (за наявності)  

Orcid ID (за наявності)  

Інша інформація важлива у 
світлі тематики Конференції  

 

Контактний телефон  

Е-пошта  

* Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 
2297-VI від 01.06.2010р. я даю згоду і дозволяю здійснювати обробку своїх 
персональних даних (ім'я, мобільний телефон, адреса електронної 
скриньки, фото та інше), включаючи збір, систематизацію, накопичення, 
зберігання, уточнення, використання з метою співпраці тощо. 

Так 
Дата:  

 

Тези / Назва  

Індекс УДК  

Ключові слова  

Текст (300-500 слів)  

Джерела У порядку посилання на них у тексті, відповідно до міжнародного стилю цитування 
APA Style 

 
 


