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ВІД УПОРЯДНИКІВ

М ета науково- допоміжного бібліографічного покажчика — систе-
матизувати, узагальнити й упорядкувати наукові праці різного 

формату, створені науковцями відділу порівняльної педагогіки Інституту 
педагогіки НАПН України в рамках завершеного планового фундамен-
тального наукового дослідження «Тенденції розвитку шкільної освіти 
в країнах ЄС, США та Китаї» (2018–2020 рр.).

Покажчик відкриває вступна стаття завідувачки відділу порівняльної 
педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, докторки педагогічних наук, 
професорки, члена- кореспондентки НАПН України О. І. Локшиної «Основні 
результати діяльності відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогі-
ки НАПН України в контексті фундаментального наукового дослідження 
«Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018–
2020)», в якій узагальнено наукові результати відділу за означений період.

Бібліографічний покажчик складається з чотирьох розділів і включає 
перелік наукових, виробничо- практичних, довідкових видань, а також 
дисертацій і авторефератів дисертацій, поданих на здобуття наукових 
ступенів у рамках наукового дослідження відділу порівняльної педагогі-
ки Інституту педагогіки НАПН України під керівництвом д. пед. н., проф. 
О. І. Локшиної упродовж 2018–2020 рр.

У додатках уміщено перелік основних науково- практичних заходів, 
організатором чи/або співорганізатором яких є відділ порівняльної пе-
дагогіки Інституту педагогіки НАПН України за окреслений період, а та-
кож фотолітопис відділу.

У покажчику використано принцип наскрізної нумерації.
До ключових наукових праць подано анотації.
У межах розділів джерела розміщено за видами видань, потім за хро-

нологією й абеткою авторів і назв.
Бібліографічні описи джерел у покажчику здійснено з урахуванням 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та до-
кументація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання».

Дозмісту↑
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Хронологічні рамки дібраного матеріалу: 2018–2020 рр.
Основні відомості про видання (автори- упорядники, рецензенти, наз-

ва, анотація тощо) перекладено англійською.
Наявні УДК, Doi та ISBN забезпечать видимість покажчика в націо-

нальних і міжнародних реферативних базах.
Видання адресовано педагогічним, науково- педагогічним працівни-

кам, пошукувачам наукових ступенів і всім, хто цікавиться питаннями по-
рівняльної педагогіки.

Дозмісту ↑
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ 
ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУТУ 

ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В КРАЇНАХ ЄС, США ТА КИТАЇ» (2018–2020 РР.)

Інформаційна довідка. Відділ порівняльної педагогіки Інституту пе-
дагогіки НАПН України сьогодні — це провідний в Україні центр на базі 
якого здійснюються дослідження з широкого кола проблем освіти в кра-
їнах зарубіжжя та в глобальному вимірі задля вироблення рекомендацій 
для національної освіти в умовах її реформування, інтеграції в європей-
ський і світовий освітній простори. Науковцями відділу здійснюється сут-
тєвий внесок у розбудову методології порівняльної педагогіки в Україні.

Мета діяльності відділу: реалізація основних завдань діяльності НАПН 
України та Інституту педагогіки НАПН України, спрямованих на науковий 
супровід розвитку національної освіти, поглиблення інтеграції в європей-
ський і світовий дослідницькі простори.

Основними завданнями відділу є:
• реалізація фундаментальних досліджень у галузі порівняльної педа-

гогіки;
• розвиток методології порівняльної педагогіки в Україні;
• підвищення фахового рівня дослідників із порівняльної педагогіки й 

освітніх, педагогічних наук;
• участь у розробленні стратегічних орієнтирів розвитку та законодавчої 

бази національної освіти на основі інноваційного зарубіжного досвіду;
• надання наукової, консультативної, аналітичної підтримки органам 

державної влади з метою виконання завдань, визначених державними 
пріоритетами у сфері освіти;

• участь у проведенні незалежної наукової експертизи.

Дозмісту↑
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Кадровий склад. Штат відділу порівняльної педагогіки в період 2018–
2020 рр. налічував 7 наукових працівників та 1 працівника науково- 
допоміжного складу: О.І. Локшина, докторка педагогічних наук, професорка, 
член-кореспондентка НАПН України, заслужена діячка науки і техніки Украї-
ни, завідувачка відділу; О.З. Глушко,кандидатка педагогічних наук,молодша 
наукова співробітниця; А.П. Джурило,кандидатка педагогічних наук, старша 
наукова співробітниця; С.М. Кравченко,кандидатка історичних наук, старша 
наукова співробітниця (0,5); Н.В. Нікольська,кандидатка педагогічних наук, 
старша наукова співробітниця (0,5); М.М. Тименко,кандидатка педагогічних 
наук, наукова співробітниця; О.М. Шпарик, кандидатка педагогічних наук, 
старша наукова співробітниця; І.Г. Мельник, старша лаборантка.

Основні результати діяльності відділу (2018–2020 рр.). Пріоритетним 
напрямом діяльності відділу порівняльної педагогіки було проведення 
фундаментального дослідження з питань педагогічної компаративістики, 
результатом яких є підготовлені, опубліковані й упроваджені упродовж 
2018–2020 рр. колективні монографії, навчально- методичні та навчальні 
посібники, аналітичні довідки, довідкові видання, статті й тези науково- 
практичних заходів.

Відзначимо зростаючу тенденцію підготовки статей іноземною мовою 
та підвищення публікаційної активності співробітників відділу у виданнях, 
що входять до наукометричних баз даних Scopus, WoS тощо.

Реагуючи на виклики часу, відділ порівняльної педагогіки Інституту пе-
дагогіки НАПН України активно долучився до обговорення освітніх питань 
в умовах пандемії COVID-19. Зокрема в короткі строки було:

• перекладено рекомендації Директорату з питань освіти та навичок 
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) & Гарвард-
ської вищої школи освіти «Рамковінастановищодовідповідіосвітина
пандеміюCOVID-192020року»1;

• підготовлено аналітичні матеріали «Відповідьсвітовоїспільнотина
викликиCOVID-19в освіті(лютий–червень2020р.)», в яких було зібрано й 
узагальнено рекомендації світової спільноти з протидії COVID-19 в освіті;

• підготовлено науково- допоміжний бібліографічний покажчик «Осві-
татанавчанняв контекстіпандеміїCOVID-19»;

1) Рамкові настанови щодо відповіді освіти на пандемію COVID-19 2020 року / 
Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки, Trans. Київ : НАПН України. URL: 
http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1831/

Дозмісту ↑

http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1831/
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• оприлюднено низку публікацій у фахових наукових виданнях і нау-
кових збірниках.

Варто відзначити активізацію підготовки аналітичних матеріалів для 
профільних комітетів Верховної Ради України, Міністерства освіти і на-
уки України та інших урядових організацій. Так, окремими виданнями 
у 2020 р. вийшли:

• науково- аналітична доповідь «ЗагальнасередняосвітаУкраїнив кон-
текстіосвітикраїнЄвропи:тривалістьі структура» (колектив авторів: 
В. Г. Кремень, О. І. Ляшенко, О. І. Локшина, за участю А. П. Джурило, О. М. Шпа-
рик), в якій здійснено порівняльний аналіз структури національної систе-
ми загальної середньої освіти України та освітніх систем 38 країн Європи, 
проаналізовано тривалість навчання і структуру навчального року в Україні 
та країнах Європи, обґрунтовано пропозиції з удосконалення організації 
освітнього процесу в українських школах відповідно до трансформацій-
них процесів, що нині відбуваються в загальній середній освіті України;

• аналітична довідка «ВідповідьсвітовоїспільнотинавикликиCOVID-19
в освіті» (колектив авторів: О. І. Локшина, О. З. Глушко, А. П. Джурило, 
С. М. Кравченко, Н. В. Нікольська, М. М. Тименко, О. М. Шпарик), в якій про-
аналізовано досвід країн зарубіжжя з реагування на COVID-19 в освіті, 
узагальнено рекомендації провідних міжнародних організацій щодо ор-
ганізації навчання в умовах пандемії, розкрито формати реагування між-
народної спільноти на виклики COVID-19 та комплексність ініціатив, що 
реалізуються в межах глобальних орієнтирів з урахуванням національ-
ного контексту, представлено процедури виходу з карантину, що імпле-
ментуються провідними зарубіжними країнами.

Зміцненню іміджу відділу порівняльної педагогіки Інституту педаго-
гіки НАПН України сприяють нагороди, отримані в конкурсах наукових 
робіт. Так, за підготовку науково- допоміжного покажчика «Освітатанав-
чанняв контекстіпандеміїCOVID-19» (2020 р.) під науковою редакцією 
О. І. Локшиної, у якому представлено зарубіжну літературу з актуальних 
питань трансформації освіти й навчання під час пандемії, зокрема мате-
ріали наукових конференції, публікації в періодичних виданнях, інфор-
маційні й аналітичні матеріали ЮНЕСКО та інший прогресивний досвід 
міжнародної спільноти з протидії COVID-19в освіті, авторка- упорядник, 
старша наукова співробітниця відділу, канд. іст. наук С. М. Кравченко була 
нагороджена дипломом І ступеня в конкурсі Національної академії педа-

Дозмісту↑
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гогічних наук України на кращі наукові роботи, підготовлені у 2020 році 
за номінацією «Краща енциклопедія, словник, довідник».

За ініціативи д. пед. н., проф. О. І. Локшиної відділ порівняльної педа-
гогіки є організатором щорічної міжнародної науково- практичної конфе-
ренції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» (із 2010 р.), 
за результатами якої виходить друком збірник наукових праць. Упродовж 
2018–2020 рр. було проведено три таких конференції. Зауважимо, що до 
матеріалів ІV Міжнародної науково- практичної конференції «Педагогіч-
на компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір 
інновацій» (Київ, 28 травня 2020 р.) увійшли актуальні дописи з питань 
організації освітньої діяльності в умовах пандемії та карантину.

О. І. Локшина є членом вченої ради і головою спеціалізованої вченої ради 
Д 26.452.01 Інституту педагогіки НАПН України, членом експертної групи ЕГ 01 
з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напря-
мом соціогуманітарних наук (спеціальність 011 — освітні, педагогічні науки).

У 2018 р. О. І. Локшина стала дипломанткою Міжнародного академіч-
ного рейтингу «Золота Фортуна» і отримала медаль «Народна шана укра-
їнським науковцям 1918–2018».

Упродовж 2019–2020 рр. О. І. Локшина була представником від Укра-
їни до Програмного комітету «Європа у мінливому світі — інклюзивні, ін-
новаційні та свідомі суспільства» Програми ЄС «Горизонт 2020».

О. М. Шпарик є членом наукової- експертної ради Інституту педагогіки 
НАПН України. А. П. Джурило є експертом галузевої експертної ради (01 
педагогіка) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Важливо зазначити, що відділ порівняльної педагогіки Інституту пе-
дагогіки НАПН України спільно з Уманським державним педагогічним 
університетом імені Павла Тичини є співзасновником фахового журналу 
«Studies in Comparative Education», а також сприяє виданню наукового 
англомовного щорічника НАПН України «Education Modern Discourses».

Науковці відділу порівняльної педагогіки є членами редакційної 
ради наукового журналу «Education: Modern Discourses» (О. І. Локшина, 
О. З. Глушко, А. П. Джурило, О. М. Шпарик), членами редакційного коміте-
ту (О. І. Локшина) та рецензентами фахового наукового журналу «Україн-
ський педагогічний журнал» (О. І. Локшина, А. П. Джурило, Н. В. Нікольська, 
О. М. Шпарик). О. І. Локшина є членом редакційної колегії фахового нау-
кового журналу «Studies in Comparative Education».

Дозмісту ↑

http://pps.udpu.edu.ua/
http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse
http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse
http://uej.undip.org.ua/
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Відділ має персональний сайт (режим доступу: ВІДДІЛ ПОРІВНЯЛЬ-
НОЇ ПЕДАГОГІКИ) та сторінку на Facebook (режим доступу: Відділ порів-
няльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України).

Продукція, підготовлена фахівцями відділу, постійно презентується на між-
народних виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті», 
книжкових виставках до Загальних зборів НАПН України, науково- практичних 
заходах Інституту педагогіки НАПН України, а також представлена в експози-
ції постійно діючої виставки Науково- інформаційного центру НАПН України.

Систематично здійснюється моніторинг рівня впровадження резуль-
татів наукових досліджень, зокрема через аналіз показників відвідувань 
Електронної бібліотеки НАПН України та завантажень розміщених руко-
писів і публікацій. У процесі підготовки наукової продукції основні ідеї та 
принципи, закладені в їх розроблення, апробуються й оприлюднюються 
в наукових статтях і тезах науково- практичних заходів.

Ці та інші питання періодично розглядалися на засіданнях відділу.  
Зокрема, упродовж 2018–2020 рр. було організовано та проведено 31 за-
сідання відділу порівняльної педагогіки.

Діаграма 1. Основні наукові результати відділу порівняльної педагогіки  
Інституту педагогіки НАПН України (2018–2020 рр.)  

За результатами фундаментального наукового дослідження «Тенден-
ції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018–2020 рр.) 
підготовлено й розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України близь-
ко 200 наукових праць: монографії (2), навчально- методичні та навчальні 
посібники (2), збірники наукових праць (3), аналітичні довідки (2), довід-
кові видання (4), статті (44), тези науково- практичних заходів (126).
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http://comparlab.org.ua/
http://comparlab.org.ua/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-512722638773902/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-512722638773902/
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Основні результати наукового дослідження апробовано шляхом участі 
в науково- практичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівня. Ін-
формацію про заходи організатором та співорганізатором яких упродовж 
2018–2020 рр. є відділ порівняльної педагогіки розміщено в додатку 1.

Співробітники відділу беруть активну участь у науково- практичних 
заходах, організаторами яких є інші відділи Інституту педагогіки НАПН 
України та в щорічній звітній науково- практичній конференції «Зміст
і технологіїшкільноїосвіти» за результатами наукових досліджень Ін-
ституту педагогіки НАПН України.

Перспективи діяльності. Першочерговими завданнями відділу по-
рівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України на найближчу 
перспективу є:

• отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори;
• підготовлення інформаційно- аналітичних документів із актуальних 

питань розвитку середньої освіти в країнах Європи та Північної Амери-
ки для профільних комітетів Верховної Ради України, Міністерства освіти 
і науки України тощо;

• підвищення фахового рівня наукових працівників відділу через ста-
жування в країнах ЄС;

• активізація висвітлення результатів наукових досліджень у міжнарод-
них виданнях, які входять до наукометричних баз даних;

• розвиток міжнародної співпраці шляхом участі в міжнародних про-
єктах, професійних міжнародних організаціях, проведення спільних за-
ходів та підготовки параграфів до колективних монографій спільно із 
зарубіжними партнерами;

• захист докторських дисертацій співробітниками відділу;
• надання консультаційно- методичної допомоги здобувачам наукових 

ступенів доктора філософії та доктора наук у галузі знань «01 освіта/пе-
дагогіка» з питань педагогічної компаративістики.

О. І. Локшина
докторкапедагогічнихнаук,професорка,

член-кореспонденткаНАПНУкраїни,
заслуженадіячканаукиі технікиУкраїни,

завідувачкавідділупорівняльноїпедагогіки
ІнститутупедагогікиНАПНУкраїни

Дозмісту ↑
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РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ВИДАННЯ

1.1. Монографії
2018

1. Трансформаційні процеси у шкільній освіті 
країн Європейського Союзу та США: монографія / 
А. П. Джурило, О. З. Глушко, О. І. Локшина, І. О. Марі-
уц, М. М. Тименко, О. М. Шпарик. Київ: ТОВ «КОН-
ВІ ПРІНТ», 2018. 192 с. URL: https://undip.org.ua/
library/transformatsiyni-protsesy-u-shkilniy-osviti-
krain-yevropeyskoho-soiuzu-ta-ssha-monohrafiia/

Монографію присвячено проблемі трансфор-
мацій в освіті в аспектах децентралізаційно- 
централізаційних, гуманізаційних процесів, 
стандартизації та диференціації освіти в країнах 

ЄС та США. Авторами охарактеризовано підходи до трактування освітніх 
трансформацій в освітньому просторі у зарубіжжі та в Україні; розкрито 
орієнтири країн зарубіжжя, застосовувані для реалізації реформ; окресле-
но перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні. Упровадження 
монографії сприятиме прилученню розробників освітньої політики, нау-
ковців, викладачів і PhD студентів до перспективного зарубіжного досвіду 
в аспекті сутності і напрямів трансформацій шкільної освіти, подальшому 
розвитку методології проведення порівняльно- педагогічних досліджень з по-
рівняльної педагогіки в Україні. Для розробників освітньої політики, науков-
ців, керівників закладів освіти, викладачів і студентів закладів вищої освіти.

2020
2. Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї: 

монографія / О. І. Локшина, О. З. Глушко, А. П. Джурило, С. М. Кравченко, 
Н. В. Нікольська, М. М. Тименко, О. М. Шпарик. Київ: рукопис. 386 с.

Монографію присвячено проблемі тенденцій в освіті в аспектах забез-
печення якості та рівного доступу: децентралізаційно- централізаційних 
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трансформацій, цифровізації, гуманізаційних процесів, стандартизації та 
диференціації освіти в країнах ЄС та США. Авторами охарактеризовано 
підходи до трактування освітніх тенденцій в освітньому просторі зару-
біжжя та в Україні; розкрито підходи країн зарубіжжя, застосовувані для 
реалізації реформ; окреслено перспективи використання зарубіжного 
досвіду в Україні. Для розробників освітньої політики, науковців, керівни-
ків освітніх установ, учителів, викладачів і студентів закладів вищої освіти.

1.2. Збірники матеріалів міжнародної науково- практичної 
конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта»

глобалізований простір інновацій

МАТЕРІАЛИ
IV МІЖНАРОДНОЇ 
науково-практичної 
конференції
28 травня 
2020 року

2018
3. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2018: тран-

сформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Між-
нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8 черв. 2018 р. Київ- Дрогобич, 2018. 268 с. 
https://undip.org.ua/library/pedahohichna-komparatyvistyka-i-mizhnarodna-
osvita-2018-transformatsii-ta-innovatsii-v-osviti-u-hlobalizatsiynomu-sviti-
materialy-ii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii/

До збірника увійшли тези доповідей учасників ІІ Міжнародної науково- 
практичній конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна 
освіта — 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому сві-
ті» (Київ, 7–8 червня 2018 р.), в яких розглянуто національний, регіональ-
ний та глобальний виміри розвитку освіти і педагогіки, зокрема, актуальні 
проблеми середньої, вищої, професійної освіти та освіти дорослих у ком-
паративній перспективі; методологічні проблеми порівняльної педагогі-
ки, перспективність зарубіжного освітнього досвіду.

Дозмісту ↑

https://undip.org.ua/library/pedahohichna-komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-2018-transformatsii-ta-innovatsii-v-osviti-u-hlobalizatsiynomu-sviti-materialy-ii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii/
https://undip.org.ua/library/pedahohichna-komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-2018-transformatsii-ta-innovatsii-v-osviti-u-hlobalizatsiynomu-sviti-materialy-ii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii/
https://undip.org.ua/library/pedahohichna-komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-2018-transformatsii-ta-innovatsii-v-osviti-u-hlobalizatsiynomu-sviti-materialy-ii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii/
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2019
4. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2019: ін-

тернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали 
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 трав. 2019 р. Київ- Дрогобич, 2019. 
256 с. DOI: https://doi.org/10.32405/978–617–7263–79–0–2019–256. 
ISBN978–617–7263–79–0

До збірника увійшли тези доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково- 
практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна осві-
та — 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» 
(Київ, 30 травня 2019 р.), в яких розглянуто національний, регіональний та 
глобальний виміри розвитку освіти і педагогіки, зокрема актуальні про-
блеми середньої, вищої, професійної освіти та освіти дорослих у компа-
ративній перспективі; методологічні проблеми порівняльної педагогіки, 
перспективність зарубіжного освітнього досвіду.

2020
5. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2020: гло-

балізований простір інновацій: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 28 трав. 2020 р. Київ- Біла Церква, 2020. 444 с. DOI: https://doi.
org/10.32405/978–966–97763–9–6–2020. ISBN978–966–97763–9–6.

До збірника увійшли матеріали ІV Міжнародної науково- практичної 
конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2020: 
глобалізований простір інновацій» (Київ, 28 травня 2020 р.), що присвячено 
актуальним проблемам освіти у компаративній перспективі, методологіч-
ним орієнтирам педагогічної компаративістики. Представлено актуальні 
матеріали щодо відповіді міжнародної спільноти на виклики COVID-19.

1.3. Статті
1.3.1. Статті в журналах, що входять до наукометричних 

баз даних Scopus, Web of Sciеnce Core Colection
2018

6. Lokshyna O., Glushko O., Tymenko M. Informatisation of School 
Education in Ukraine under Globalization and Europeanization. ICTinEducation,
ResearchandIndustrialApplications: 14 th Int. Main Conference. Volume I, Kyiv, 
May 14–17, 2018. С. 302–316. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711839

Дозмісту↑

https://doi.org/10.32405/978-617-7263-79-0-2019-256
https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020
https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711839
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2019
7. Dzhurylo А., Shparyk О. ICT competence for secondary school teachers 

and students in the context of education informatization: global experience 
and challenges for Ukraine. Інформаційнітехнологіїі засобинавчання. 2019. 
№ 2 (70). С. 44–58. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2438

1.3.2. Статті та матеріали науково- практичних заходів, 
опубліковані іноземною мовою

2018
8. Glushko O. Z. Essential characteristics of national values in 

philosophical and psychological and pedagogical literature. Scienceand
EducationaNewDimension.PedagogyandPsychlogy. 2018, Issue 170,. VI (70). 
Budapest. Hungary. P. 18–22. URL: https://doi.org/10.31174/SEND-PP2018–
170VI70–04

9. Dzhurylo A. P. German School Education after the «PISA-Shock»: 
Challenges for Ukraine. Українськийпедагогічнийжурнал. 2018. № 4. С. 5–12. 
URL: https://doi.org/10.32405/2411–1317–2018–4–5–12

10. Lokshyna O. Comparative education at the National Academy of 
Educational Sciences of Ukraine: rise, successes, challenges. Education:Modern
Discourses. 2018, № 1. P. 55–62. URL: https://doi.org/10.32405/2617–3107–
2018–1–6

11. Lokshyna O. The European Dimension of the Competence- based 
School Education in Ukraine. RevistadePedagogie — JournalofPedagogy. 
2018, № 1. P. 47–64. URL: https://doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/47

12. Shparyk О. M. China’s school system: contemporary state and lines 
of development. Українськийпедагогічнийжурнал. 2018. № 3. С. 5–13. URL: 
https://doi.org/10.32405/2411–1317–2018–3–5–13

13. Tymenko М. M. Development of secondary education in Great Britain: 
major trends. Українськийпедагогічнийжурнал. 2018. № 3. С. 14–19. URL: 
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-3-14-19

2019
14. Dzhurylo A. Current trends in German primary education in context 

of primary school reform in Ukraine. ProblemsandProspectsofImplementation

Дозмісту ↑

https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2438
https://doi.org/10.31174/SEND-PP2018-170VI70-04
https://doi.org/10.31174/SEND-PP2018-170VI70-04
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-5-12
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-6
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-6
https://doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/47
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-3-5-13
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-3-14-19
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ofInnovativeResearchResults: матеріали міжнар. наук. конф., м. Валлетта, 
Мальта, 13 груд. 2019 р., Валлетта, 2019. С. 35–37. URL: http://lib.iitta.gov.
ua/id/eprint/718565

15. Dzhurylo A. Decentralization in education: European policies and 
practices. Education:ModernDiscourses. 2019. № 2. P. 29–37. URL: https://doi.
org/10.32405/2617–3107–2019–1–4

16. Dzhurylo A. Digitalization as Inevitable Vector of the Educational 
System Development in Germany. Problèmesetperspectivesd’introduction
delarecherchéscientifiqueinnovante: матеріали міжнар. наук. конф.,  
29 Novembre 2019, Bruxelles, Belgique, Bruxelles, 2019. С. 70–71. URL: http://
lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718237

17. Dzhurylo А. Development trends of school education in the Federal 
Republic of Germany: the context and challenges of the modern globalized 
world. Українськийпедагогічнийжурнал. 2019. № 4. C. 25–31. URL: https://
doi.org/10.32405/2411–1317–2019–4–25–31

18. Lokshyna O. The Department of Comparative Education of the 
Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of 
Ukraine: scientific attainments for the period of the 25 years. Education:
ModernDiscourses. 2019. № 2. P. 23–28. URL: https://doi.org/10.32405/2617–
3107–2019–1–3

19. Lokshyna О. І. The Secondary Education Reform in Ukraine Moving 
to the EU Standards. AnnalesUniversitatisMariaeCurie-Sklodowska.SectioJ
paedagogia-psychologia. 2019. VOL. XXXII, 1. С. 99–110. URL: http://dx.doi.
org/10.17951/j.2019.32.1.99-110

20. Nikolska N. Bilingualism as a pedagogical problem in the USA and 
Canada. Education:ModernDiscourses. 2019. № 2. P. 44–50. URL: https://doi.
org/10.32405/2617–3107–2019–1–6

21. Nikolska N. Teacher Training Modernization as Innovative Tendency of 
Education Development in the USA. Українськийпедагогічнийжурнал. 2019. 
№ 4. C. 19–24. URL: https://doi.org/10.32405/2411–1317–2019–4–19–24

22. Shparyk O. M. Features of teacher’s professional development in 
China. ОсвітадляХХІстоліття:виклики,проблеми,перспективи: матері-
али І міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 29–30 жовт. 2019 р., Суми, 2019. 
Том 2. С. 93–94. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717995

Дозмісту↑

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718565
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718565
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-4
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-4
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718237
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718237
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-25-31
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-25-31
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-3
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-3
http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.1.99-110 
http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.1.99-110 
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-6
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-6
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-19-24
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717995
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23. Shparyk О. An issue of differentiated instruction under the 
individualisation of education tendency. Reflections of the American, Ukrainian 
and Chinese scholars. ВісникКиївськогонаціональноголінгвістичногоуні-
верситету.Серіяпедагогікатапсихологія. 2019. № 31. C. 182–193. URL:  
http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/article/view/194394

24. Tymenko M. Trends of secondary education development in the 
USA, Great Britain and Ukraine through reforms and innovations. Education:
ModernDiscourses. 2019. № 2. P. 51–58. URL: https://doi.org/10.32405/2617–
3107–2019–1–7

25. Tymenko M. M. Digital skills in schools of the United Kingdom: 
integrating digital technology in the school curriculum. Педагогічнийаль-
манах:збірникнауковихпраць. Випуск 43. Херсон, 2019. С. 69–74. URL: 
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718515

26. Tymenko M. M. Professional competence of a specialist of vocational 
and career guidance in secondary schools in England. ОсвітадляХХІсто-
ліття:виклики,проблеми,перспективи: матеріали І міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Суми, 29–30 жовт. 2019 р., Суми, 2019. Том 2. С. 83–85. URL: http://
lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717990

2020
27. Kremen V., Liashenko O., Lokshyna O. General Secondary Education 

in Ukraine in the Context of Education in other European Countries: Duration 
and Structure. Education:ModernDiscourses. 2020. № 3, P. 28–41. URL: https://
doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-03

28. Lokshyna O. Trends of School Education Development in the EU 
countries, USA and China (2018–2020) — Research Results of the Comparative 
Education Department (Institute of Pedagogy NAES of Ukraine). Education:
ModernDiscourses.2020. № 3, P. 54–164. URL: https://doi.org/10.37472/2617-
3107-2020-3-15

29. Lokshyna O., Prykhodkina N. Media Education: global context and 
steps of development in Ukraine (on the example of the IREX «Learn and 
Distinguish» Project). Порівняльно-педагогічністудії. 2020. № 2. P. 1–14. 
URL: https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2020.221979

30. Savchenko O., Lokshyna O. Implementation of the competence idea 
into the primary education in Ukraine — the reflective analysis based on the 

Дозмісту ↑

 http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/article/view/194394
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-7
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-7
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718515
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717990
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717990
https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-03
https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-03
https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-15
https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-15
https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2020.221979


20

Наукові праці відділу порівняльної педагогіки інституту педагогіки напн України (2018–2020) 

European Union benchmarks. TheInternationalConferenceonHistory,Theory
andMethodologyofLearning(ICHTML2020). SHS Web Conf., Volume 75, 2020. 
P. 1–8. URL: https://doi.org/10.1051/shsconf/20207501003

31. Tименко M. M. Main Trends in school education in England. Збір-
никнауковихпрацьУДПУіменіПавлаТичини. 2020. Вип. 2, Ч. 2. С. 207–211. 
URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722510

32. Нікольська Н. В. Teacher training as a trend in education development 
in the USA. Розвитокпорівняльноїпрофесійноїпедагогікиу контекстігло-
балізаційнихтаінтеграційнихпроцесів:матеріали IX міжнар. наук.-мето-
дол. Інтернет- семінар, м. Хмельницький, 14 трав. 2020 р., Хмельницький, 
2020. С. 44–46. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720960

33. Нікольська Н. В. The current legal framework for the USA education. 
Порівняльно-педагогічністудії. № 2. 2020. С. 52–59. URL: https://doi.
org/10.31499/2306-5532.2.2020.221990

1.3.3. Статті, опубліковані у вітчизняних фахових 
та наукових виданнях

2018
34. Локшина О. І. Відкрита освіта в європейському просторі: стратегія 

розбудови. Педагогічнінауки:теорія,історія,інноваційнітехнології. 2018. 
№ 2 (76). С. 75–86. URL: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2018.02/075-086

35. Локшина О. І. Забезпечення якості вищої освіти в умовах євро-
пеїзації України. Неперервнапрофесійнаосвіта:теоріяі практика. 2018. 
№ 3–4. С. 127–132. URL: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.127132

36. Маріуц І. О. Університети світового класу в американському та на-
ціональному контексті. ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуімені
ТарасаШевченка. Серія «Педагогіка». 2018. № 7. С. 40–44. URL: http://www.
library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/pedagogyk_7_2018.pdf

2019
37. Глушко О. З. Модернізаційний вимір шкільної освіти у Польщі: 

ключові тенденції розвитку. Українськийпедагогічнийжурнал. 2019. № 4. 
C. 32–41. URL: https://doi.org/10.32405/2411–1317–2019–4–32–41

38. Локшина О. І. Європейська довідкова рамка ключових компе-
тентностей для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року. 

Дозмісту↑

https://doi.org/10.1051/shsconf/20207501003
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722510
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720960
https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2020.221990
https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2020.221990
https://doi.org/10.24139/2312-5993/2018.02/075-086
https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.127132
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/pedagogyk_7_2018.pdf
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/pedagogyk_7_2018.pdf
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-32-41
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Українськийпедагогічнийжурнал. 2019. № 3. C. 21–30. URL: https://doi.
org/10.32405/2411–1317–2019–3–21–30

39. Локшина О. І. Компетентнісна освіта в Європейському Союзі — 
від ідеї до практики. Життєвакомпетентністьу контекстідіалогупе-
дагогічнихкультур:УкраїнакраїниЄвропейськогоСоюзу:компаративний 
практико зорієнтований зб. Київ: 2019. С. 20–36. URL: http://lib.iitta.gov.
ua/id/eprint/722645

40. Локшина О. І. Стратегічні орієнтири міжнародних організацій 
у галузі освіти. Українськийпедагогічнийжурнал. 2019. № 2. C. 5–14. URL: 
https://doi.org/10.32405/2411–1317–2019–2–5–14

41. Нікольська Н. В. Білінгвальна освіта школярів як предмет до-
слідження вітчизняних учених. ЗбірникнауковихпрацьХмельницької
гуманітарно-педагогічноїакадемії«Педагогічнийдискурс», 2019. № 26. 
С. 14–18. URL: https://doi.org/10.31475/ped.dys.2019.26.02

42. Шпарик О. М. Поняття «освітній розвиток» та «реформування 
освіти» у сучасному науковому дискурсі України та Китаю. Українськийпе-
дагогічнийжурнал. 2019. № 3. C. 38–49. URL: https://doi.org/10.32405/2411–
1317–2019–3–38–49

2020
43. Глушко О. З. Сучасна система освіти Республіки Польща: актуаль-
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КНР. Актуальніпитаннятеоріїтапрактикив галузіправа,освіти,соці-
альнихтаповедінковихнаук — 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
м. Чернігів, 23–24 квіт., 2020 р.: у двох томах. Т. 2. Чернігів, 2020. С. 299–
303. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720270

184. Шпарик О. М. Педагогічна освіта та професійний розвиток вчи-
теля: досвід КНР. Розвитокпрофесійноїмайстерностіпедагогав умовах
новоїсоціокультурноїреальності: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Тернопіль, 09–10 квіт. 2020 р., Тернопіль, 2020. С. 419–422. URL: 
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720637
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РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНІ ВИДАННЯ

1.1. Навчально- методичні посібники
2020

185. Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США 
та Китаї: навч.-метод. посіб. / О. І. Локшина, О. З. Глушко, А. П. Джурило, 
С. М. Кравченко, Н. В. Нікольська, М. М. Тименко, О. М. Шпарик; за заг. ред. 
О. І. Локшиної. Київ: рукопис, 2020. 124 с.

Посібник містить навчально- методичні матеріали з курсу «Стан та 
тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї». Метою 
посібника є формування у здобувачів ступеня доктора філософії творчо-
го світогляду про стан і тенденції розвитку шкільної освіти в країнах за-
рубіжжя крізь призму компаративістики. Опанування курсу передбачає 
розвиток у аспірантів практичних вмінь критично оцінювати і творчо ви-
користовувати світові досягнення освіти і педагогіки, здійснювати нау-
кові розвідки з використанням методології компаративних досліджень. 
Містить вимоги навчальної програми, навчально–методичне забезпе-
чення до кожної теми (плани занять та тематичну інформацію), завдання 
для самоконтролю, список основної та рекомендованої літератури. Для 
здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальностями 011 «Освітні, 
педагогічні науки»; 013 «Початкова освіта»; 014 «Середня освіта (за пред-
метними спеціалізаціями).

2.2. Навчальні посібники
2020

186. Європейський простір вищої освіти: параметри якості та експер-
тизи: навч. посіб. / Н. Г. Батечко, О. І. Бульвінська, О. І. Локшина, Н. В. Мось-
пан, О. Б. Проценко, С. О. Сисоєва, І. В. Соколова; за ред. С. О. Сисоєвої. Київ, 
2020. 152 с.

Посібник підготовлено в рамках модуля «Якість вищої освіти та екс-
пертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» 

Дозмісту ↑
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програми «Еразмус+: Жан Моне» № 587094-ЕРР- 1–2017–1-UA-EPPJMO-
MODULE. Подано аналіз нормативно- правової бази Європейського про-
стору вищої освіти; розглянуто історичні аспекти формування системи 
забезпечення якості вищої освіти в ЄС; схарактеризовано зовнішні та вну-
трішні системи забезпечення якості вищої освіти в окремих країнах ЄС; 
розкрито особливості експертного супроводу забезпечення якості вищої 
освіти в Європейському просторі вищої освіти. Адресовано керівникам 
закладів вищої освіти, науково- педагогічним працівникам, аспірантам, 
магістрантам, науковцям, слухачам закладів післядипломної педагогічної 
освіти, вчителям, студентам.

Дозмісту↑
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РОЗДІЛ 3. ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

3.1. Оглядові та інформаційно- аналітичні видання
2020

187. Відповідь світової спільноти на викли-
ки COVID-19 в освіті (лютий — червень 2020):  
оглядове видання / НАПН України, Ін-т педагогіки 
НАПН України; упоряд.: О. І. Локшина, О. З. Глуш-
ко, А. П. Джурило, С. М. Кравченко, Н. В. Нікольська, 
М. М. Тименко, О. М. Шпарик; [наук. ред. О. І. Лок-
шина]. Київ: Авторитет, 2020. 36 с. URL: https://doi.
org/10.32405/978–966–97763–0–4–2020–36

Проаналізовано досвід країн зарубіжжя з реа-
гування на COVID-19 в освіті та узагальнено реко-
мендації провідних міжнародних організацій щодо 

організації навчання в умовах пандемії. Розкрито формати реагування 
міжнародної спільноти на виклики COVID-19 та комплексність ініціатив, 
які реалізуються в рамках глобальних орієнтирів з урахуванням націо-
нального контексту. Представлено процедури виходу з карантину, що реа-
лізуються країнами. Для розробників освітньої політики, педагогів, батьків.

188. Загальна середня освіта України в кон-
тексті освіти країн Європи: тривалість і структура:  
науково- аналітична доповідь / В. Г. Кремень, 
О. І. Ляшенко, О. І. Локшина; за участі А. П. Джу-
рило, О. М. Шпарик (переклад з англ. додатків). 
Київ: НАПН України, 2020. 56 с. URL: https://doi.
org/10.37472/2707–305X-2020–2–2–14–1

У науково- аналітичній доповіді здійснено по-
рівняльний аналіз структури національної системи 
загальної середньої освіти України та освітніх сис-
тем 38 країн Європи. Проаналізовано тривалість 
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навчання і структуру навчального року в Україні та країнах Європи, зро-
блено висновки щодо відповідності навчального часу і канікул у закла-
дах загальної середньої освіти. На підставі основних тенденцій розвитку 
освіти в європейському освітньому просторі сформульовано пропозиції 
щодо удосконалення організації освітнього процесу в українських шко-
лах відповідно до трансформаційних процесів, що нині відбуваються в за-
гальній середній освіті України. Науково- аналітичну доповідь доповнено 
відомостями про структуру освітніх систем загальної середньої освіти та 
організацію освітнього процесу в закладах середньої освіти країн Європи.

3.2. Бібліографічні видання
2019

189. Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національ-
ної академії педагогічних наук України (1991–2016): наук.-допом.  
бібліогр. покажч. / упоряд.: О. І. Локшина, О. З. Глушко; наук. ред. О. І. Лок-
шина. Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2019. 120 с. https://
doi.org/10.32405/978–617–7619–20–7

190. Олена Ігорівна Локшина: дослідниця у га-
лузі компаративістики в освіті. До 30-річчя нау-
кової діяльності: біобібліогр. покажч. / упоряд.: 
В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, О. З. Глушко; наук. ред. 
Л. Д. Березівська. Київ: ТОВ «Видавниче підприєм-
ство «Едельвейс», 2019. 80 с. (Серія «Ювіляри НАПН 
України»; вип. 34). https://doi.org/10.32405/978–
617–7619–21–4–80

У бібліографічному покажчику із серії «Ювіляри 
НАПН України» представлено науковий доробок 
Олени Ігорівни Локшиної, доктора педагогічних 

наук, професора, члена- кореспондента НАПН України, завідувачки відділу 
порівняльної педагогіки Інститут педагогіки НАПН України за 30 років її 
діяльності (1989–2019) — дисертації, автореферати дисертацій, монографії, 
посібники, статті в продовжуваних та періодичних виданнях, матеріалах 
конференцій, довідкових виданнях. Видання адресовано розробникам 
освітньої політики, дослідникам освіти, керівникам закладів освіти, педа-
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гогам, здобувачам вищої освіти, аспірантам та всім, хто цікавиться питан-
нями педагогічної компаративістики.

2020
191. Освіта та навчання в контексті панде-

мії COVID-19: наук.-допом. бібліогр. покажч. / авт. 
статей О. М. Топузов, О. І. Локшина; авт.-упоряд. 
С. М. Кравченко; наук. ред. О. І. Локшина; бібліогр. 
ред. Л. Є. Корнілова. Київ: Авторитет, 2020. 76 с. 
(із додатком). DOI: https://doi.org/10.32405/978–
966–97763–3–0–2020–76

У покажчику представлено зарубіжну літера-
туру з актуальних питань трансформації освіти 
та навчання в контексті пандемії COVID-19 (стат-
ті, опубліковані в наукових збірниках, матеріали 

наукових конференцій, публікації в періодичних зарубіжних виданнях, 
інформаційні й аналітичні матеріали ЮНЕСКО). Науково- допоміжний бі-
бліографічний покажчик адресовано педагогічним, науково- педагогічним 
працівникам, керівникам закладів загальної середньої освіти та всім, хто 
цікавиться питаннями освіти і навчання в період пандемії COVID-19.

192. Кравченко С. М. Освіта та навчання в контексті пандемії COVID-19: 
рекоменд. бібліогр. список зарубіж. літ-ри. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720969/
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РОЗДІЛ 4. ДИСЕРТАЦІЇ, 
АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

4.1. Дисертації та автореферати дисертацій, 
захищені у рамках наукового дослідження відділу порівняльної 
педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (2018–2020 рр.) 

під керівництвом д. пед. н., проф. О. І. Локшиної

193. Ярова О. Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Євро-
пейського Союзу: дис. доктора педагогічних наук: 13.00.01. Київ, 2018. 531 с.

194. Ярова О. Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Євро-
пейського Союзу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: 
спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2018. 40 с.

Дозмісту↑
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ДОДАТОК 1

Основні науково- практичні заходи, 
організовані відділом порівняльної педагогіки 

Інституту педагогіки НАПН України (2018–2020 рр.)

2018

№  
з/п

Назва  
заходу

Дата 
проведення

Організатори/співорганізатори,
місце проведення

1 ІІМіжнароднанауково-
практичнаконференція

«Педагогічна 
компаративістика 

і міжнародна освіта — 
2018: трансформації 
та інновації в освіті 

у глобалізаційному світі»

7–8 
червня
2018р.

м.Київ
НАПН України; 
Інститут педагогіки НАПН України; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН 
України; Науково- методична 
установа «Національний 
інститут освіти» Міністерства 
освіти Республіки Білорусь

2 Міжнароднанауково-
практичнаконференція
«Розвиток професійної 
майстерності педагога»

26–27 
квітня
2018р.

м.Тернопіль
Тернопільська обласна 
державна адміністрація; 
Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти; 
Тернопільський національний 
економічний університет; 
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка; 
Державна вища технічно- 
економічна школа імені Бронислава 
Маркевича (Польща); 
Університет імені Кардинала 
Стафана Вишинського (Польща); 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

Дозмісту ↑
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3 Міжнароднанауково-
практичнаконференція

«Трансформаційні 
процеси в освіті та 

медицині: вітчизняний 
та зарубіжний контекст»

12–13
 жовтня
2018р.

м.Тернопіль
Міністерство охорони 
здоров’я України; 
ДВНЗ Тернопільський державний 
медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

4 ІВсеукраїнськанауково-
практичнаконференція
з міжнародноюучастю
«Сучасна іншомовна 

освіта України та 
зарубіжжя: стан, виклики 

і перспективи»

24–25 
жовтня
2018р.

м.Глухів
Міністерство освіти і науки України; 
Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
Олександра Довженка; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України; 
Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

5 ІІIГрінченківська
науковазимова

школадляаспірантів
і докторантів
у галузізнань

«01 Освіта/педагогіка»

19–23 
лютого
2018р.

м.Київ
Київський університет імені 
Бориса Грінченка; 
Інститут педагогіки НАПН України; 
Державна науково- педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського; Наукова 
бібліотека НаУКМА; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

2019

№ 
з/п

Назва 
заходу

Дата 
проведення

Організатори/співорганізатори,
місце проведення

1 ІІІМіжнароднанауково-
практичнаконференція

«Педагогічна компа-
ративістика — 2019: 
інтернаціоналізація 
та інтеграція в освіті 

в умовах глобалізації»

30 
травня
2019р.

м.Київ
НАПН України; Інститут 
педагогіки НАПН України; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України; 
Науково- методична установа 
«Національний інститут 
освіти» Міністерства освіти 
Республіки Білорусь

Дозмісту↑
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2 Міжнароднанауково-
практичнаконференція
«Розвиток професійної 
майстерності педагога 

в умовах нової 
соціокультурної 

реальності»

11–12 
квітня
2019р.

м.Тернопіль
Міністерство освіти і науки України; 
Тернопільська обласна державна 
адміністрація; Тернопільська 
обласна рада; ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти»; 
Тернопільський обласний 
комунальний інститут 
післядипломної педагогічної освіти; 
Тернопільський національний 
економічний університет; 
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка; 
Університет імені Яна Кохановського 
(Кельце, Польща); Люблінська 
школа вища (Рикі, Польща); 
Вища гуманістично- економічна 
школа (Бжеґ, Польща); 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

3 Міжнароднанауково-
практичнаконференція

«Інновації в сучасній 
освіті: український та 

світовий контекст»

18–19 
квітня
2019р.

м.Умань
Факультет іноземних мов та Регі-
ональний центр навчання інозем-
них мов УДПУ імені Павла Тичини; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України; 
Українська асоціація 
дослідників освіти; 
Національний авіаційний університет

4 ІМіжнароднанауково-
практичнаконференція
«Освіта для XXI століття: 

виклики, проблеми, 
перспективи»

29–30 
жовтня
2019р.

м.Суми
Міністерство освіти і науки України; 
Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка; 
Сумська обласна державна 
адміністрація; Інститут педагогіки 
НАПН України; Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН 
України; Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

Дозмісту ↑
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5 Майстер-клас
«Як написати 

дисертацію у галузі 
компаративістики 
в освіті? Поради 

здобувачам 
наукового ступеня»

10 
грудня
2019р.

м.Київ
Інститут педагогіки НАПН України; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

6 ІVГрінченківська
науковазимова

школадляаспірантів
і докторантів
у галузізнань

«01 Освіта/педагогіка»

18–22 
лютого
2019р.

м.Київ
Київський університет імені Бориса 
Грінченка; Інститут педагогіки 
НАПН України; Державна науково- 
педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського; Jesuit 
University Ignatianum in Krakow; 
Наукова бібліотека НаУКМА; Відділ 
порівняльної педагогіки Інституту 
педагогіки НАПН України

2020

№ з/п Назва заходу Дата про-
ведення

Організатори/співорганізатори,
місце проведення

1 ІVМіжнароднанауково-
практичнаконференція

«Педагогічна 
компаративістика — 

2020: глобалізований 
простір інновацій»

28 
травня
2020р.

м.Київ
НАПН України; Інститут педагогіки 
НАПН України; Відділ порівняльної 
педагогіки Інституту педагогіки 
НАПН України; Науково- методична 
установа «Національний 
інститут освіти» Міністерства 
освіти Республіки Білорусь

2 ІІІМіжнародійнауково-
практичнійконференції
«Розвиток професійної 
майстерності педагога 

в умовах нової 
соціокультурної 

реальності»

9–10 
квітня
2020р.

м.Тернопіль
Міністерство освіти і науки України; 
Тернопільська обласна 
державна адміністрація; 
Управління освіти і науки 
Тернопільської ОДА; 
ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти»; 
Тернопільський обласний 
комунальний інститут 
післядипломної педагогічної освіти; 

Дозмісту↑
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Тернопільський державний 
медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського; 
Тернопільський національний 
технічний університет 
імені Івана Пулюя; 
Тернопільський національний 
педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка;
Тернопільський національний 
економічний університет;
Люблінська школа вища 
(Рикі, Польща); 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

3 VIМіжнароднанауково-
практичнаконференція

«Інноваційний 
розвиток вищої 

освіти: глобальний, 
європейський 

та національний 
виміри змін»

23–24 
квітня
2020р.

м.Суми
Міністерство освіти і науки України;
Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка; 
Департамент освіти Сумської 
обласної державної адміністрації; 
Інститут педагогіки НАПН України; 
Інститут педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України; 
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

4 VГрінченківська
науковазимова

школадляаспірантів
і докторантів
у галузізнань

«01 Освіта/педагогіка»

17–21 
лютого
2020р.

м.Київ
Київський університет 
імені Бориса Грінченка; 
Інститут педагогіки НАПН України; 
Державна науково- педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського; 
Jesuit University Ignatianum 
in Krakow; 
Наукова бібліотека НаУКМА;
Відділ порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України

Дозмісту ↑
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ДОДАТОК 2

Фотолітопис 
відділу порівняльної педагогіки 

Інституту педагогіки НАПН України (2018–2020 рр.)

На фото: співробітники відділу порівняльної педагогіки Інституту пе-
дагогіки НАПН України: 

• О.І. Локшина, докторка педагогічних наук, професорка, член-корес-
пондентка НАПН України, заслужена діячка науки і техніки України, 
завідувачка відділу;

Дозмісту↑
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• О.З. Глушко,кандидатка педагогічних наук,молодша наукова спів-
робітниця;

• А.П. Джурило,кандидатка педагогічних наук, старша наукова спів-
робітниця;

• С.М. Кравченко,кандидатка історичних наук, старша наукова спів-
робітниця;

• Н.В. Нікольська,кандидатка педагогічних наук, старша наукова спів-
робітниця;

• М.М. Тименко,кандидатка педагогічних наук, наукова співробітниця;
• О.М. Шпарик, кандидатка педагогічних наук, старша наукова спів-

робітниця;
• І.Г. Мельник, старша лаборантка відділу

На фото: О.М. Топузов, доктор педагогічних наук, професор, віце-прези-
дент,  дійсний член (академік) НАПН України,  директор Інституту педагогі-
ки НАПН України та О.І. Локшина, докторка педагогічних наук, професорка, 
член-кореспондентка НАПН України, заслужена діячка науки і техніки 
України, завідувачка відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогі-
ки НАПН України

Дозмісту ↑
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На фото: С.О. Сисоєва, докторка педаго-
гічних наук, професорка, дійсна членкиня 
(академік) НАПН України, академік- секретар 
Відділення загальної педагогіки та філософії 
освіти НАПН України та О.І. Локшина, доктор-
ка педагогічних наук, професорка, член-ко-
респондентка НАПН України, заслужена 
діячка науки і техніки України, завідувачка 
відділу порівняльної педагогіки Інституту 
педагогіки НАПН України

На фото: О.Я. Савченко, українська педагогиня, віце-президентка НАПН 
України, головна наукова співробітниця відділу початкової освіти Інститу-
ту педагогіки НАПН України, академік- засновник НАПН України, докторка 
педагогічних наук, професорка, заслужена працівниця освіти України, фа-
хівчиня в галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи, авторка 
оригінальної педагогічної системи формування та розвитку пізнавальної 
активності та самостійності школярів;О.І. Локшина, докторка педагогічних 
наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України, заслужена діячка 
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науки і техніки України, завідувачка відділу порівняльної педагогіки Інсти-
туту педагогіки НАПН України та учасники міжнародної науково- практичної 
конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2019»

На фото: учасники міжнародної науково- практичної конференції
«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2018»

На фото: отримання О. І. Локшиною ме-
далі «Народна шана українським науковцям 
1918–2018» у рамках Міжнародного акаде-
мічного рейтингу «Золота Фортуна»

На фото: диплом І ступеня конкурсу 
НАПН України на кращі наукові роботи, під-
готовлені у 2020 р. за номінацією «Краща 
енциклопедія, словник, довідник»

Дозмісту ↑
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