Студентські враження від конференції «Європейська юридична освіта і наука»
В найчарівнішому куточку нашої держави, а саме в місті Ужгороді, на базі
Закарпатського Державного університету відбулась Міжнародна науково-практична
конференція молодих вчених «Європейська юридична освіта і наука». Варто
зазначити, що конференція набирає своїх обертів, адже цього року з ініціативою
виступили не тільки Київський університет права НАН України, Закарпатський
Державний університет та Голови наукових товариств цих університетів, а й Союз
Юристів України, Дебреценський університет (Угорська Республіка) та Академічне
товариство ім. М. Балудянського (Словацька Республіка). Участь у науковопрактичній конференції взяли 77 молодих науковців, які представили дев’ять ВНЗ
різних регіонів України та зарубіжжя.

Учасник конференції обговорили та проаналізували проблеми та перспективи
правового регулювання як публічної, так і приватної сфер суспільного життя з позиції
національного законодавства, а також правового досвіду країн Європейського Союзу.
В ході конференції також у роботах знайшли своє відображення окремі проблеми
правової доктрини та законодавства України, зокрема в забезпеченні та реалізації прав
та свобод людини, реформування судової системи, вирішення територіальними
громадами питань місцевого значення, удосконалення цивільного, сімейного,
трудового, кримінального законодавства.

Студенти Закарпатського Державного університету та Київського університету права
НАН України відвідали радіостанцію «ТИСА FM», де коротко ознайомили слухачів з
конференцією, враженнями від неї, з діяльністю наукових товариств університетів, а
також з культурно-екскурсійною програмою.

Після закінчення наукової праці та палких обговорень, плідної роботи на
конференції, господарі влаштували екскурсію стежками нашої історії в рамках
культурно-екскурсійної програми «Пізнай свій край». Дружньою групою молодих
науковців ми мали можливість відвідати Чинадіївський замок «СентМіклош», де

заслухали цікаву і захоплюючу історію цього місця, долю власників чарівного

замку..

Наступним нашим місцем призначення була екскурсія по замку «Паланок», що в м.
Мукачево. Там зігрівшись смачною закарпатською кавою продовжили ходити

загадковими стежками захоплюючої історії.

І напевно, найжаданішим для всіх був візит до Невицького замку, адже
неподалік, господарі влаштували нам справжній закарпатський обід зі смачними
традиціями

краю.
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приготовлений на такій чудовій природі, на кострі бограч. А після смачного обіду всі
відправились по крутим карпатським горам до замку, адже його історія є не менш

загадковою та захоплюючою історією.
Всі і кожен з нас окремо провів якнайкраще час, адже окрім нових знань,
навичок, які взяли учасники конференції для себе, сподіваюся будуть в подальшому
активно використані у науковій і практичній діяльності, мали можливість
познайомитися, поспілкуватися зі студентами інших вузів, обмінятися досвідом,
побувати в найчарівніших місцях Закарпаття, почути історію і побачити традиції,
звичаї регіону, врешті - решт, відчути те, що ми єдині, що ми діти нашої славної
України. Хотілось би подякувати за щиру гостинність і привітність студентів
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сподіваємося й на подальшу співпрацю і на ще не одну таку цікаву, дружню зустріч. А
всіх інших закликати брати активну участь у науковому житті університету, якомога
більше поглинати в себе знань, вмінь, навичок, адже ми юристи і все у наших руках, в
тому числі і майбутнє нашої держави, яке творити саме нам.
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