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Національний Еразмус Офіс в Україні 

Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) 

Українська асоціація викладачів та дослідників європейськоїі інтеграції (APREI) 

Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія) 

УніверситетЖиліна (Словакія) 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Сумський національний аграрний університет 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького 

Київський національний університет культури і мистецтв 

Запорізький Національний університет 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція 

 

«Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: 

 уроки ЄС для України» 
 

для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, 

представників громадянського суспільства 

 

м. Київ,  18 – 20 травня 2021 року 
 

Конференція проводиться в рамках імплементації проєкту напряму Жана 

Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» 

Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for 

sustainable development» (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-

PROJECT та у співпраці із проєктами - Кафедра Жана Монне «Соціальні та 

культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-CHAIR. Також в воркшопі відбувається кооперація з проектами 

Еразмус + напряму Проєкту «Європейські цінності у художніх текстах» 599918-

ЕРР-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA та Erasmus+ Jean Monnet  

Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.  

 

Напрями роботи конференції. 

1. Впровадження та поширення європейських цінностей в освіті. 
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2. Інклюзія та різноманітність в освіті ЄС. 

3. Сталий розвиток освіти або освіта для сталого розвитку. 

Окрім доповідей та секційних засідань в рамках конференції буде проведено 

навчальні курси (2 віртуальні навчальні класи від європейських експертів та 

міжнародний воркшоп на тему методології дослідження цінностей в освіті). 

Всі зазначені курси будуть окремо відзначені сертифікатами підвищення 

кваліфікації на відповідну кількість годин. Також ці курси будуть розроблені та 

представлені в дистанційному форматі.   

Тривалість конференції 18 -20 травня, 2021 р. з 11.00 до 17.00. Реєстрація о 10.45 

 

Участь та друк тез безкоштовні 

 

Мова конференції  - англійська, українська, російська. 

Посилання на лінк регістрації link is ... 

Посилання для надання тем доповідей  та тез конференції evdisd@npu.edu.ua.  

Дедлайн для подачі  тем доповідей та тез - 18 квітня 2021 р. 

Вимоги до тез: 1- 5 сторінки Times New Roman, 1.5 interval, всі поля 2 см, відступ 1 

см. Назва українською та англійською, без анотації.  Відомості про автора - ПІБ, 

посада, місце роботи, ел. пошта. Вказувати напрям роботи конференції! 

Конференція буде проведена в Zoom за посиланням – link is here.  Ідентифікатор: 

338 657 2580 Код доступу: 2956090 

Запис, детальна програма та матеріали конференції будуть розміщені на  сайті 

проєктуwww.evdisd.info,  на сайтах партнерських проєктів Жана Монне та на сайтах 

університетів-партнерів заходу.   

За додатковою інформацією:+38 (097) 295 60 90, +38 (050)3113435 

evdisd@npu.edu.ua 

mailto:evdisd@npu.edu.ua
https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
http://www.evdisd.info/
mailto:evdisd@npu.edu.ua
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National Erasmus + Office in Ukraine  

Association of Researchers of EU Values in Education (AREVE) 

Association of Professors and Researchers of European Integration (APREI) 

University Zhilina (Slovakia) 

Faculty of Educational Sciences DISFOR - Genoa University (Italy)  

National Pedagogical Dragomanov University 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Kyiv National University of Culture 

Sumy National Agrarian University 

Bogdan  ChmelnitskiyMelitopol State Pedagogical University 

Podilsky special educational and rehabilitation socio-economic college 

 

Value-based Sustainable Development of Education:  

EU Lessons for  Ukraine 

 
for students, young researchers, PhDs, practitioners and academicians, teachers, general 

public  

Kyiv, 18
th 

– 20
th

 of May, 2021. 

The conference is in the frame of Jean Monnet Project «European values of diversity 

and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-PROJECT in cooperation with the Jean Monnet Chair «Social Cultural 

Aspects of European Studies» (SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-

CHAIR and Jean Monnet Module  599918-ЕРР-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE 

EUVOLIA and Erasmus+ Jean Monnet  Chair «EU Climate Leadership» 620031-

EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. 

 

Directions of the conference. 

1. Dissemination of EU Values in Education. 

2. Inclusion and diversity in EU education.  

3. Sustainable development of education or education for sustainable development.  

  

In addition to reports and section meetings within the conference some courses from EU 

experts will be held (2 virtual training classes and workshop).  

All courses will be marked separately with certificates of professional development for the 

appropriate number of hours. Appropriate courses in distance format will also be 
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developed. 

Duration of the conference 18
th

 -20
th

 of May, 2021, 11.00 – 17. 00. Registration - 10.45 

Participation and printing of abstracts is free. 

Languages of the conference – English, Ukrainian, Russian. 

The registration link is ...  

The workshop will be provided in Zoom  - link is here. Identification of conference: 338 

657 2580 Code of access: 2956090 

Publishing of abstracts – evdisd@npu.edu.ua 

Deadline is 18
th
 of April, 2021.  

Times New Roman 14, 1.5, all margins 2 cm, 1-5 pages. Name, surname, rank, degree, 

position, e-mail. Mention the direction of the conference! 

The detailed program of the conference to be placed on the web sites www.evdisd.info and 

web sites of the partner Jean Monnet projects and partner universities. 

 
 

For further details:+38 (097) 295 60 90, +38 (050) 311 34 35 evdisd@npu.edu.ua 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
mailto:evdisd@npu.edu.ua
http://www.evdisd.info/
mailto:evdisd@npu.edu.ua

