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РЕФЕРАТ 

Обсяг звіту становить 122 с., він складається з реферату, змысту, 

передмови, вступу, результатів дослідження, опису їх апробації, списку 

публікацій за результатами дослідження. 

Об’єктом наукового дослідження (далі – НД) став розвиток національної 

загадьноосвітньої школи і психолого-педагогічної думки в суверенній 

Україні, предметом дослідження – філософсько-освітні парадигми розвитку і 

тенденції реформування шкільної освіти як феноменионовлювального 

поступу української школи (1991-2017 рр.). 

Провідна мета виконання планованої НД «Парадигми розвитку та 

тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності» 

полягала у висвітленні перебігу модернізаційних процесів у галузі шкільної 

освіти незалежної України, – виокремлення позитивних і негативних аспектів 

реформування шкільної освіти за роки незалежності (1991-2017рр.) для 

концептуального обґрунтування шляхів її подальшого поступу; філософсько-

освітня й аналітична характеристика хронотопу української шкільної освіти 

для соціокультурного проектування подальших напрямів її реформування 

відповідно до концепції «Нової української школи» (НУШ). 

Уперше на підставі міждисциплінарного підходу, в історико-

генетичному йфілософсько-освітньому вимірах йу системній 

взаємозумовленості представлено й охарактеризовано зовнішні (суспільно-

історичні, політичні) й внутрішні (суто педагогічні, галузеві)чинники 

розвитку педагогічних, психолого-педагогічних ідей щодо забезпечення 

реформування  навчального процесу у середній загальноосвітній школі, 

цілісно проаналізовано освітню політику у галузі середньої освіти крізь 

діяльність керівників Міністерства освіти і науки України як рушіїв 

модернізаційних процесів, висвітленодосвід філософсько-освітніх 

обґрунтувань цих процесів. Узагальнення й висновки основували на 

авторському визначенні, що освітня політика – це і вагомий складник більш 

широкої загальнодержавної політики, і проголошена певною владою система 

цілей, програм, завдань діяльності органів управління освітою та освітніх 

інституцій, спрямована на організацію науково-методичного і 

впроваджувального супроводу визначеної освітньої стратегії, що відповідає 

певним суспільно-історичним умовам. Досліджуючи державну освітню 

політику України в її історичній тяглості, вважали важливим системно і 

повно відобразити стратегічні і тактичні кроки як певні оприлюднені ідеальні 

наміри влади і показати їх імплементацію, щоб на цій підставі 

схарактеризувати основні аспекти реформування у рамках детермінант 

«наявність/відсутність послідовності у реалізації державних стратегій», 

«доцільність/невиваженістьосвітніх нововведень», хоча й поділяємо думку 

дослідників, які визнають, що  наслідки і результати освітньої політики не 

завжди можна оцінити з близької у часі відстані, адже деякі з них 

виявляються поступово, відтерміновано.  
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Дослідження дало підстави встановити, що реформування освітньої 

діяльності й освітнього просторусередньої загальноосвітньої школи в Україні  

у досліджувані роки відбувалося«згори», тобто відповідно до державної 

політики у галузі освіти, тому визначення стратегічних цілейтакого 

реформування підпорядковувалося політичному курсу країни. Спочатку він 

концентрувався довкола утвердження національного суверенітету, розбудови 

національної державності,тому й розвиток шкільної освіти (з 1992 р.), як і 

освітньої галузі у цілому, вмотивовано набував націєтворчого спрямування. 

У реформовчих процесах увиразнилися тенденції: 1.визнання освіти 

важливим соціокультурним інститутом, який забезпечує економічний, 

соціальний, культурний розвиток суспільства і тому потребує пріоритетної 

уваги з боку держави, що закріплювалося у новостворюваномуцілісному 

комплексі національного освітнього законодавства (ця тенденція і донині 

залишається проголошеним, але не реалізованим наміром держави); 

2.філософсько-освітнє (розроблення наукової галузі – філософія освіти 

започатковано 1995-1996 рр.) й психолого-педагогічне обґрунтування й 

втілення особистісно орієнтованої парадигми освіти на заміну знаннєвої 

парадигми освіти (започаткування психологізації освітнього процесу й 

організація психологічної служби у школі (1993), урізноманітнення 

технологій і методів навчання); 3.проголошення широкої гуманізації і 

демократизації шкільної освіти (урізноманітнення мережі закладів 

середньоїосвіти,форм її здобуття, поступова децентралізація управління 

галуззю, залучення батьків до діяльності шкіл). З’ясовано: вказані  тенденції 

у виконанні стратегії не змогли бути реалізовані повно череза фінансово-

економічні кризу в країні, спричиненустановленням ринкової економіки, та 

політизацію освітніх трансформацій. 

 З 2000-х років,відповідно до поширенняпроцесів глобалізаціїі вибору 

Україною євроінтеграційного шляху розвитку, реформування освіти, як і всіх 

державних інститутів, почало підпорядковуватися й державній 

стратегіїєвроцентричності, що знайшло відображення у визнанні 

дитини/людини найвищою цінністю суспільства; у започаткуванні: 

гармонізації українського законодавства в галузі освіти із законодавством 

Європейського Союзу, узгодження українського шкільного курикулуму з 

європейським, розроблення і введення в шкільну практику стандартів освіти; 

наростання впровадження ІКТ у процес навчання, його комп’ютеризації; у 

запровадженні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників закладів середньої освіти; у розбудові профільної (старшої) 

школи як ще однієї тенденції з поглиблення ключової освітньої стратегії – 

гуманізації освіти. 

Починаючи з 2014 р., після соціально-політичної революції, розпочалася 

стратегія радикального оновлення освітньої галузі, у тому числі й шкільної 

освіти, у напрямі остаточної дезінтеграції з радянською освітньою моделлю 

та реалізації прагнення України увійти до європейського і світового 

наукового і освітнього просторів (прискорення темпів переходу на 12-річний 
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термін навчання, нововведення в організації й змісті шкільної освіти та 

термінологічному оновленнібазових понять, відображених зокрема в новому 

Законі України «Про освіту» (2017);продукування нових нормативних актів 

освітнього законодавства). Водночас імплементація змін та їх дотримання 

систематично порушувалися (відсутність нових підручників й відповідних їм 

науково-методичних рекомендацій для вчителів). Економічна криза, 

спричинена військовими діями на Сході України і в Криму, а також спроби 

переходу до наступних етапів модернізацій шкільної освіти без належного 

системногомоніторингу якості попереднього стану (лише 2018 р. 15-річні 

українські школярі взяли участь у міжнародному тестуванні PIZA) зумовив 

безвідповідальність управлінців за результатиреформ, загальмував економіку 

освіти й інноваційний рух до її нової якості. Недостатня обґрунтованість 

швидких і несистемних змін у діяльності середньої школи зумовила 

процесуальну незавершеність попередніх доцільних модернізацій 

(скасування низки програм з покращення різних аспектів шкільної освіти, 

прийнятих попереднім урядом), спричинилаодночасне існування 

нових(чинних) і старих(скасованих) нормативних вимог, тобто 

реформування шкільної освіти здійснювалося як потік постійних, локальних 

змін, часто-густо концептуально не об’єднаних. Новим значущим етапом 

реформування середньої освіти стало розроблення і впровадження концепції 

Нової української школи (НУШ, 2016-2017), покликаної замінити школу 

нагромадження знань школою розвитку різнобічних компетентностей у дусі 

європейського освітнього досвіду. 

Основуючись на результатах дослідження,аргументовано: у ХХІ ст. має 

утвердитися розуміння державою того, що освіта не «безповоротна стаття 

видатків», продуктивний чинник й рушійсуспільного та економічного 

розвитку країни на нових дослідницько-інноваційних засадах, а 

томурозвиток усієї системи освіти повинен набути статусу 

загальнонаціональної стратегії. 

Сучасне реформування шкільної освіти має здійснюватися у контексті 

потреб модернізації України згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна 

— 2020» (2015 р.), Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом (2014 р.), й іншими стратегічними документами, що визначають її 

європейський і світовий статус на майбутнє. 

Розв’язання досліджуваної наукової проблеми було спрямоване на 

науково-методичне забезпечення й оновлення навчальних інтегрованих 

курсів з галузі «Педагогіка», елективних курсів (модулів) «Історія 

педагогіки», «Історія української педагогіки, «Дидактика шкільної освіти», 

«Філософія освіти» у педагогічних університетах і коледжах, в інших ЗВО 

України, у системі післядипломної педагогічної освіти різних категорій 

працівників освіти. Результати НД будуть корисні також для досліджень 

аспірантів, докторантів, у самоосвіті вчителів, науково-пошуковій роботі 

студентів. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Наукове дослідження (НД) «Парадигми розвитку та тенденції 

реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності»виконувалося 

протягом 2019-2021 рр. і є концептуальним продовженням попереднього 

планового НД, виконаного відділом історії та філософії освіти, присвяченого 

вивченню й аналізу новітньої історії української середньої освіти і 

педагогічної науки, філософсько-освітньому обґрунтуванню здійснених у 

шкільній освіті реформ і тих трансформацій, які доцільно здійснити у 

майбутньому. Тематично НД продовжує дослідження «Процеси 

диференціації в шкільній освіті незалежної України». 

Вибір проблеми зумовлений її науковою значущістю та актуальністю як 

для самого історико-педагогічного знання, так і для сучасної теорії та 

практики освіти. 

 

 

ВСТУП 

 

Актуальність. Дослідження, присвячені розкриттю поступу 

національної освіти і педагогічної думки, не лише актуальні, а й набувають 

виразної соціальної значущості. Оскільки такі студії, виконані на основі 

новітніх методологічних підходів, зокрема на сучасних ідеях 

інтердисциплінарності, у руслі вимог інтелектуальної історії, сприяють й 

національній самоідентифікації майбутніх педагогів і учителів-практиків, й 

поглиблюють та модернізують їхнє культурно-історичне знання, чим 

вдосконалюють професійну підготовку через усвідомлення соціально-

педагогічної практики в Україні у філософсько-освітньому й історико-

генетичному вимірах.   

Доцільність і своєчасність виконаного НД полягає й у тому, що наукові  

студії, виконані у відділі  історії і філософії освіти у попередні роки 

(докладніше про це йтиметься у пункті «Досвід і доробок авторів»), дали 

підстави для виокремлення не розробленого в історії української шкільної 

освіти питання, пов’язаного з висвітленням й аналізом сукупності парадигм 

розвитку освітньої галузі й обґрунтуванням тенденцій реформування 

шкільної освіти в Україні у перші десятиліття незалежності. 

Сьогодення характеризується надзвичайно високим ступенем 

концентрації різноаспектних змін, кількість яких невпинно зростає. Сучасні 

вчені-філософи (В. Андрущенко, М. Бурдьє, В. Кремень) фіксують явище 

«згущення часу», його ущільнення, що викликає й інтенсифікацію освітнього 

простору, стрімке зростання якісних і кількісних змін у національній освіті. 

Оскільки освіту визнано державним пріоритетом (Закон України «Про 

освіту», 2017), що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і 

культурний розвиток суспільства, а її фінансування є «інвестицією в 

людський потенціал, сталий розвиток суспільства і держави», то необхідно 
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встигнути описати й проаналізувати не лише загальні тенденції освітніх 

трансформацій у зазначений історичний період, а й тенденції локальні, 

мінливі, синергетично існуючі, які у подальшому можуть стати реперними 

точками розвитку освітньої галузі. 

Отже, актуалізувалася потреба вивчення, аналітико-теоретичного 

опису,філософсько-освітнього узагальнення й систематизації підходів до 

реформування шкільної освіти, які реалізовувалися повністю або частково 

(або залишилися проєктами) в освітній практиці нашої суверенної держави,  

відповідно до зовнішніх (глобалізаційні процеси, зміни  політичних реалій, 

насамперед, вектору розвитку держави у напрямі євроінтеграції, наростання 

диджиталізації суспільного життя, а отже й освіти) та внутрішніх 

(реформування всієї освітньої сфери у дусі національних інтересів та потреб, 

прагнення увійти до європейського й світового дослідницького й освітнього 

простору) чинників суспільного і культурного розвитку країни. 

Онтологічний сенс розв’язання цієї проблеми, значущість досягнення 

власне пізнавальних цілей доповнюється практико зорієнтованою 

необхідністю проведення дослідження, оскільки виокремлення й розкриття 

позитивних і негативних аспектів реформування шкільної освіти у 1991-2017 

рр. дає фактологічний матеріал, а отже й аргументи для прогностичних 

висновків, спрямованих на концептуальне забезпечення подальшого поступу 

шкільної галузі, дає підстави для соціокультурного проектування напрямів її 

реформування відповідно до концепції «Нової української школи» (НУШ). 

 Сучасні інноваційні процеси у шкільній галузі, засади яких 

сформульовано у Законі України «Про освіту» (2017), 

підпорядковуватимуться меті освіти, що постулюється як «всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення 

освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору» [Закон України «Про освіту», с.1. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]. Однак, щоб дійти цього 

визначення мети освіти, ствердженого у Законі, країні довелося пройти хоча 

й не тривалий (1991-1917), але історично значущий шлях усвідомлення суті 

національних пріоритетів й інтересів. Тому й було вмотивованим 

дослідження парадигм розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в 

Україні у добу незалежності (1991-2017) для встановлення закономірностей і 

суперечностей цього процесу з наступним урахуванням здобутого знання у 

ході розроблення перспективних освітніх стратегій. Освітні процеси і явища 

розглядаються у системній взаємозумовленості та синергетичній поєднаності 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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з іншими й загальнопедагогічними, й загальнокультурними явищами історії 

розвитку освітнього простору України у 1991-2017 рр. 

Результатом дослідження стало створення монографії, в якій провідна 

ідея – відображення трансформацій в освітній політиці, реформовчих 

процесів у розбудовізагальноосвітньої школи й продукування філософських 

й психолого-педагогічних ідей, спрямованих на творення нової української 

школи. 

Стан розроблення проблеми. 
Філософсько-освітні, теоретико-методологічні аспекти піднятої нами 

проблеми представлено у працях Кременя В.Г. (Освіта і наука в Україні – 

інноваційні аспекти : Людина як суб’єкт творчої діяльності: інноваційний 

аспект, 2005; Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору, 

2009; Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум, 2010; 

Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму, 2012.); Андрущенка В., 

ГуберськогоЛ. ,  МихальченкаМ. (Культура. Ідеологія. Особистість, 2002); 

Зязюна І.А. (Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірі філософії 

освіти, 2011); Сисоєвої С.О. (Освітні реформи: освітологічний контекст, 

2011); Ляшенка О.І. (Пріоритети розвитку української школи в умовах 

реформування освіти, 2016); Романенка М.І. (Методологія дослідження 

філософсько-освітньої парадигми. – Режим доступу: http://www.info-

library.com.ua/books-text-11974.html); Крисоватого А. (Основні парадигми 

освіти та їх сутнісні характеристики, 2015);   історичні аспекти – у працях 

Пінчука Є.А. (Освітні парадигми в історії людства: філософські рефлексії 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.convdocs.org/docs/index-

294509.html?page=15); Березівської Л.Д.(Реформування змісту середньої 

шкільної освіти в Україні у ХХ ст., 2008);  Пироженко Л.В. (Реформування 

змісту середньої освіти в Україні (1964-1984 рр.), 2013). Проте у цих та 

інших дослідженнях проблемасистемного окреслення парадигм розвитку та 

тенденції реформування шкільної освіти в Україні у визначених 

хронологічних межах в історико-ретроспективному й філософсько-

освітньому вимірі й не ставилася. Тематично близькі питання розглядалася 

переважно узагальнено-теоретично (і переважно не торкаючись проблем 

середньої школи), у них не переслідувалися цілі історико-логічного 

розкриття й узагальнення реформування середньої загальної освіти. До того 

ж  висвітлювалися лише певні окремі аспекти, а історичний контекст 

стосувався минулого століття. 

Отже, зміст названих публікацій (і тих, що не увійшли до переліку через 

обмежений обсяг запиту, але відомі нам), по-перше, не охоплює вибраний 

для планованого вивчення новітній період історії України; по-друге, вони не 

присвячені розкриттю історико-педагогічної проблеми зміни парадигм і 

реформування середньої освіти в Україні; по-третє, вони не 

містятьфілософсько-освітніх обґрунтувань процесу реформування освіти, 

зокрема шкільної. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.info-library.com.ua/books-text-11974.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-11974.html
http://lib.convdocs.org/docs/index-294509.html?page=15
http://lib.convdocs.org/docs/index-294509.html?page=15
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Провідна мета дослідження – висвітлення перебігу модернізаційних 

процесів у галузі шкільної освіти незалежної України,виокремлення 

позитивних і негативних аспектів реформування загальноосвітньої школи за 

роки незалежності (1991-2017рр.) для концептуалізації шляхів її подальшого 

поступу; філософсько-освітня йаналітична характеристика хронотопу 

української шкільної освіти для соціокультурного проектування подальших 

напрямів її реформування відповідно до концепції «НУШ». 

Згідно з метою дослідження виконувалися такі завдання: 

 визначити тенденції трансформації освітньої політики держави у галузі 

шкільної освіти (1991-2017) (виконавець - Дічек Н.П.); 

 розробити філософське обґрунтування архітектоніки освітньо-

реформовчих процесів в незалежній Україні й спрогнозувати можливі 

наслідки «духовно-соціальної пандемії» та шляхи її упередження й 

подолання засобами освіти (виконавець – Саух П.Ю.); розробити 

філософське обґрунтуванняметодології дослідження парадигм розвитку та 

тенденцій реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності 

(виконавець–Бойченко М.І.); 

 розкрити внесок українських учених в узасаднення парадигм 

гуманізації й дитиноцентризму в шкільній освіті (1991-2017) (виконавець – 

Дічек Н.П.); 

 визначити тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу 

незалежності (початкова школа (виконавці – Антонець Н.Б., Куліш Т.І.), 

профільна школа (виконавець - Загородня А.А.), освіта дітей з особливими 

освітніми потребами (виконавець - Шевченко С.М.) 

 встановити тенденції у підготовці майбутніх учителів (1991-2017) 

(виконавець - Євтух М.Б.); 

Об’єкт  дослідження – розвиток національної школи і психолого-

педагогічної думки в Україні. 

Предмет  дослідження –філософсько-освітні парадигми розвитку і 

тенденції реформування шкільної освіти як педагогічні феномени 

оновлювальногопоступу української школи (1991-2017). 

Для досягнення мети і розв’язання завдань НД було використано 

сукупність таких взаємодоповнюваних методів: історіографічний аналіз 

писемних джерел з наступним синтезом результатів для подальшої 

систематизації, узагальнення і актуалізації теоретичних здобутків та досвіду 

реформування шкільної освіти; історико-генетичний підхід, на основі якого 

вивчалося формування й утвердження освітніх парадигм; ретроспективний, 

що дав підстави для встановлення ефективності реформовчих процесів у 

шкільній галузі, для висвітлення прорахунків у її модернізації (у визначених 

хронологічних межах); системний підхід, на основі якого здійснено 

філософсько-освітні узагальнення результатів реформовчих процесів, 

філософську концептуалізацію отриманих результатів дослідження. 
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Концепція дослідження 

Реформування сучасної школи найперше пов’язують зі здатністю 

освітньої системи забезпечити дитиноцентрований підхід до учня, що 

актуалізує дослідження вітчизняного досвіду модернізації шкільної освіти на 

рівні встановлення парадигм і визначення тенденцій, суперечностей цього 

процесу, встановлення закономірностей і локально-сингулярних виявів  

зазначеного педагогічного феномену з наступним урахуванням здобутого 

знання у розробленні освітніх стратегій.  

Ураховуючи сучасні соціокультурні процеси, пов’язані з 

реформуванням освіти, дослідження новітньої історії української школи і 

педагогічної науки єактуальним науковим завданням. Сьогодення 

характеризується надзвичайно високим ступенем концентрації 

різноаспектних трансформацій. Сучасні вчені-філософи (В.Андрущенко, 

М.Бурдьє, В.Кремень) фіксують явище «згущення часу», його ущільнення, 

що викликає й інтенсифікацію освітнього простору, стрімке зростання 

якісних і кількісних змін у національній освіті.  Тому необхідно встигнути 

описати й проаналізувати не лише загальні тенденції освітніх трансформацій 

перших десятиліть доби незалежності, а й тенденції локальні, мінливі, 

синергетично існуючі, які у подальшому можуть стати реперними точками 

розвитку національної освітньої сфери. Хронотопічне розкриття 

трансформацій в освітній політиці держави щодо шкільної освіти, ключових 

явищ у функціонуванні закладів загальної середньої освіти, висвітлення й 

аналіз «визрівання» і руху педагогічних ідей, які провокували і живили 

зміни,  дає змогу сформувати образ національної школи як цілісного 

феномену у добу незалежності. Практичний вимір дослідження полягає у 

виокремленні й розкритті позитивних і негативних аспектів реформування 

шкільної освіти у 1991-2017 рр., що дає фактологічні підстави для 

прогностичних висновків, спрямованих на концептуальне забезпечення 

подальшого поступу шкільної галузі, для соціокультурного проектування 

напрямів її реформування відповідно до концепції «НУШ». 

З прийняттям в країні концепції «НУШ» виникла необхідність системно 

висвітлити й обґрунтувати у вимірі парадигм і тенденцій ті нагромаджені 

здобутки, що пов’язані з формуванням нової, національної за спрямуванням 

системи освіти, з оновленням шкільної практики у напрямі інтеграції до 

Європейського освітнього простору, а також узагальнити прорахунки, яких 

припустили у досліджуваний час (1991-2017).   

Провідна ідея дослідження полягає в історико-генетичному й 

системному відображенні парадигм і тенденцій реформування шкільної 

освіти у контексті з іншими загальнокультурними явищами історії розвитку 

освітнього простору незалежної України. Реалізація ідеї, по-перше, дала 

можливість доповнити історію розвитку шкільної освіти в Україні, 

представити її як багатовимірний процес з нелінійними зв’язками між 

філософсько-освітніми, педагогічними, психолого-педагогічними ідеями й 

практичними формами їх реалізації, по-друге, дала матеріал для пояснення 
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шляхів еволюціонування механізмів гуманізації й оптимізації навчання. 

Презентація новаційних психолого-педагогічних ідей, філософсько-освітніх 

наукових надбань, що мали місце у досліджуваний час, у поєднанні зі 

сформульваними у ході дослідження теоретичними узагальненнями 

(встановленими закономірностями, визначеними тенденціями, висунутими 

гіпотезами) не лише слугує збреженню швидкозмінюваної історії 

національної освіти, а й становить певний поштовх для подальшого творчого 

використання надбань освіти на основі врахування нових суспільних умов і 

викликів часу,  тобто має й певне прогностичне значення для сучасної освіти.

 Історико-педагогічний концепт.  
До концептуальних засад відносимо орієнтування науковців відділу у 

своїх дослідженнях на оновлювальні процеси у галузі власне дослідження 

історії, що реалізуються у сучасному світовому гуманітарному пізнанні. У 

цьому сенсі вивчення освітніх феноменів базується на поєднанні 

відображення індивідуального й одиничного, але на тлі контекстуальної 

цілісності (О.Сухомлинська, 2007), на охопленні динаміки історичного 

розвитку духовної сфери і на макросоціальному рівні, і на рівні індивіда (Дж. 

Леві, 1990). Завдяки такому підходу уможливлюється  розгортання 

дослідження у трьох ключових напрямах – дослідження історії ідей, історії 

ментальностей (культурні стереотипи, символи) й історії ціннісних 

орієнтацій (Ж.Лє Гофф, 1991 р.). Таким чином, історичний аналіз 

досліджуваної наукової проблеми, здійснюваний на мікроісторичному 

фактажі функціонування шкільної освітньої галузі, дає матеріал для 

макроісторичних узагальнень щодо синергії соціальних процесів і 

переосмислення ролі окремих з них у культурно-історичному поступу 

України.   

Філософсько-освітній концепт. 
Феномен ущільнення соціального та історичного часу має своїми 

наслідками такі феномени як: зростання та урізноманітнення соціальних 

ризиків; паралельне співіснування різних за швидкістю, якістю та ритмікою 

свого розвитку соціальних пластів; узгодження різних версій історичної 

пам’яті як локальних та більшою чи меншою мірою ідеологічних з 

загальнонаціональною історією та світовою історією як системною історією; 

все більше включення наративного виміру історії у формування сучасної 

історичної парадигми. 

Аналіз освітніх процесів потребує залучення методологічних принципів 

системності (В. Андрущенко, В. Кремень, Н.Луман), критики ідеологій 

(Ю.Габермас, Л.Губерський, М.Михальченко), комунікативності (К.-

О.Апель, А.Єрмоленко, М.Бойченко). 

Теоретичне значення і новизна НД. Розроблення і практичне втілення 

освітньо-філософських і психолого-педагогічних ідей, пов’язаних із 

забезпеченням розвитку української школи, розглядається як нелінійне 

продовження педагогічних пошуків попередніх періодів, як і чинник 

розвитку національної освітньої галузі. Аргументоване окреслення процесу 
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реалізації зазначених ідей, що сприяють прогресу суспільства і його розвитку 

в цілому, дає можливість простежити хід освітніх перетворень та 

нововведень у логічній послідовності і синергетичній цілісності. Це, свєою 

чергою, створило можливість системно проаналізувати специфіку 

становлення та розвитку національної середньої освіти, що дає змогу у 

згорнутому вигляді реконструювати зміст і напрями розгортання історико-

освітнього процесу в Україні.  

В українській історії освіти донині немає ґрунтовного системного 

історико-ретроспективного й філософсько-освітній дослідження, 

присвяченого цілісному аналізу парадигм і тенденцій реформування шкільної 

освіти у перші десятиріччя суверенного існування Української держави, що 

зумовлює не лише актуальність і соціальну значущість планованого 

дослідження, а й його новизну.  

Теоретичні і практичні результати дослідження. У результаті 

виконання планованого НД одержанонове цілісне, систематизоване знання 

про український досвід у галузі реформування шкільної освіти, 

нагромаджений протягом 1991-2017 рр. Зібрано, відкоментовано й 

проаналізовано документальний, фактографічний й інтерпретативний 

джерельний матеріал, узагальнення якого дало підстави для обгрунтування 

зміни освітніх парадигм, з’ясування  тенденцій у перебігу реформовчих 

процесів у шкільній галузі, а також визначення й характеристики 

суперечностей, що виявилися у їх розгортанні. Таким чином, нагромаджено 

дані для узагальнених рекомендацій щодо подальшого розроблення освітніх 

стратегій у сфері дитиноцентрованої, національно зорієнтованої шкільної 

освіти й обґрунтування філософсько-освітніх гіпотез щодо векторів 

подальшого реформуванняшкільної освіти в Україні. У такий спосіб 

зреалізовано теоретичний складник результатів.   

Прикладними результатами виконання НД є рукопис планової 

монографії «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти 

в Україні у добу незалежності» (20,0 авт.а.), науковий звіт (2,0 авт.а.), 

2 монографії,  1 методичні рекомендації,  5 зб. матер. і тез конференцій, 

проведених відділом; 1 бібліографічний покажчик, 41 стаття до 

«Енциклопедії освіти», 81  стаття  у виданнях з Переліку наукових фахових 

видань України, 11 розділів у кол. монографіях, з них 4 – у кол. монографіях, 

виданих за кордоном (англ. мовою, Румунія, Польща), 25 статей у виданнях, 

що індексуються у базах Web of Sciеnce Core Colection і Scоpus;8 статей у 

зарубіжних виданнях (англ. мовою), 11 наукових статей, 13 публікацій у ЗМІ,  

245 опублікованих тез виступів, з них 91 – у збірниках матеріалів 

міжнародних конференцій (Бібліографічні описи усіх публікацій 

співробітників вміщено у кінці звіту з електронними покликаннями на них). 

Наукову продукцію спрямовано на оновлення теоретичного ресурсу 

науково-педагогічної підготовки студентів закладів освіти 1-1У рівнів 

акредитації, післядипломної педагогічної освіти слухачів системи ІППО 

України, а також на допомогу викладачам загальнопедагогічних дисциплін 
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ЗВОУкраїни.  Вона буде корисною у пошуковій роботі аспірантів і 

здобувачів вищого рівня освіти, у дослідженнях науковців НАПН України і 

науковців споріднених гуманітарних галузей. 

Відповідно до укладених Інститутом педагогіки НАПН України угод 

про співпрацю ізЗВОУкраїни, розпочалося упровадження матеріалів НД в 

освітній процес таких ЗВО:Нац. університет  «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка, ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Уманський 

держ. пед. університет імені П.Г.Тичини, Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія, Глухівський нац. пед. університет імені Олександра 

Довженка, Університет менеджменту освіти НАПН України.   

Соціальний ефект. Використання матеріалів планованої монографії, 

фахових статей сприятиме поглибленню національної самоідентифікації 

майбутніх педагогів й учителів-практиків, модернізації їхнього культурно-

історичного знання й фахового світогляду, вдосконаленню професійної 

підготовки через усвідомлення змісту й особливостей новітньої соціально-

педагогічної практики в Україні в історико-генетичному вимірі, зростанню 

професійної компетентності майбутніх працівників освітньої галузі і 

підвищенню рівня фаховості працюючих освітян.      
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

Підтеми (завдання НД) «Тенденції трансформації освітньої політики 

держави у галузі  шкільної освіти (1991-2017) (виконавець –  Дічек Н.П.); 

(завдання НД) «Внесок українських учених у психолого-педагогічні 

дослідження з індивідуалізації й диференціації навчання школярів» 

(виконавець – Н.П.Дічек). 

На підставі джерельного аналізу (державні закони, постанови, документи 

МОН України, концепції, програми про розвиток освіти в Україні, 

інтерпретаційні дослідження, статистичні дані) доведено, що з початку 1990-х 

років, завдяки посиленню національно-громадської активності українців 

(діяльність Руху, письменницької, наукової й журналістської спільнот, 

окремих патріотів) освітня політика ще Української РСР почала 

трансформуватися із системи стратегічних цілей і програмних дій із 

забезпечення функціонування та розвитку освіти, що визначалися й 

формулювалися виключно державною владою, у систему державно-

громадського політичного керування стратегічним поступом освіти, 

насамперед шкільної. Із здобуттям Україною незалежності така 

трансформація уможливила спрямування змін в освітній політиці у річище 

національно орієнтованого навчання, виховання й соціалізації молодих 

громадян в суверенній Українській державі. Уточнимо, що поняття 

«реформування освіти» і «модернізація освіти» не ототожнюємо, а тлумачимо 

(за академіком С. Сисоєвою, 2013), наступним чином: реформування є 

необхідною передумовою модернізації а модернізація – це реорганізація 

сфери освіти на основі впровадження нової або істотно оновленої її 

парадигмиТому аналіз діяльності МОН України, його освітньої політики 

характеризуємо у вимірі реформування як стратегії змін у шкільній політиці 

держави та у вимірі модернізації школи як продукування і реалізації 

концептуально нових тактичних завдань, спрямованих на виконання 

стратегічних задумів. 

Обґрунтовано,  що шкільна освітня політика України в перше 

десятиліття її суверенності заслуговує на амбівалентну оцінку: 

проголошувані наміри щодо розбудови шкільної галузі влада не могла 

забезпечити належним утіленням в життя, бо з утвердженням нової ринкової 

економіки в країні посилилися кризові процеси в економіці, тому на освітню 

галузь не вистачало фінансування; декларація гуманістичних змін не 

підкріплювалася реальними практичними змінами. До встановлених 

позитивних тенденцій реформування шкільної освіти віднесено: формування 

нової законодавчої бази, концептуальних (теоретичних і практичних) 

підходів до організації роботи шкільної галузі відповідно до потреб 

суспільства суверенної країни; спрямування змін в середній освіті в русло 

гуманізації, що виявилося насамперед у посиленні індивідуалізації 

навчально-виховного процесу та позашкільної роботи (розширення 

можливостей зовнішньої і внутрішньошкільної диференціації, оновлення 
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змісту шкільної освіти (введення варіативного складника щодо змісту 

середньої освіти, щодо підручників й інших ресурсних засобів навчання) 

відповідно до потреб українського суспільства, зростання ролі 

психологічного компонента в реалізації індивідуального підходу до дітей і 

молоді (введення посад шкільних психологів, розроблення психолого-

педагогічної моделі особистості-громадянина України (І.Бех, 

М.Боришевський). Важливою позитивною тенденцією стало невпинне 

надання освіті національного за духом і змістом виміру (надання модальності 

українській мові, введення нових українознавчих навчальних предметів). До 

стратегічних змін амбівалентного характеру віднесено започаткування 

формування мережі приватних освітніх закладів, які сприяли й 

індивідуалізації навчання, запровадженню нових форм, методів і технологій 

в освіті, але водночас – й розшаруванню учнів за соціально-майновою 

ознакою.   

На підставі аналізу статистичних даних аргументовано, що до 

суперечливих і навіть негативних тенденцій, які проявилися в освітній 

політиці України в 1990-і рр., доводиться віднести низький рівень 

фінансування галузі державою, що стало перешкодою у забезпеченні 

належного функціонування навчальних закладів й упровадження важливих 

новацій. Внаслідок цього в галузі  сформувався комплекс невирішених 

проблем, підсилений об’єктивними виявами соціально-економічної кризи. 

Аналіз державної політики України в галузі шкільної освіти в перші 

роки незалежності, відображеної у документальних джерелах (закони, 

постанови, розпорядження, інші документальні матеріали), дав підстави 

виснувати, що основна тенденція у розбудові освітньої галузі – її гуманізація 

й демократизація – була тісно переплетена з тенденцією реалізації 

національної ідеї засобами навчання, виховання і соціалізації дітей та молоді. 

Ґрунтуючись на тезі, що особистість керівника Міністерства освіти, яке є і 

провідником, і двигуном державної гуманітарної політики, а тому безперечно 

набуває значення персоналізованого чинника зрушень в освітній сфері, 

охарактеризовано діяльність керівників освіти (І.Зязюн, П.Таланчук, 

М.Згуровський, В.Зайчук) незалежної України (1991-1999) із запровадження 

змін на рівні закладення тенденцій, розроблення стратегій, а також в аспекті 

додержання спадкоємності в реалізації важливих освітньо-політичних 

починань (діяльна підтримка освіти обдарованих дітей, збереження 

національного вектору розбудови освіти, зокрема неперервність у підтримці 

руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків», спроби 

підвищення соціального статусу вчителя). 

З’ясовано, що наприкінці 1990-х років у розвитку загальної середньої 

освіти України почали формуватися такі галузеві тенденції, які у ХХІ ст. 

перетворилися на стратегічні напрями її поступу: інформатизація та 

комп’ютеризація навчання, запровадження стандартизації рівнів освіти. 

Водночас наприкінці тисячоліття в сфері шкільної освітипосилилися такі 

негативні явища, як: згортання мережі сільських малокомплектних 
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шкіл(закриття сільських шкіл), середніх професійних загальноосвітніх 

закладів,а також позашкільних навчально-виховних закладів.  

Аналіз освітньої політики у друге десятиліття незалежності дав змогу 

обґрунтувати, по-перше, що діяльність МОН України за міністра В. Кременя 

(2000– поч. 2005 рр.) спрямовувалася на реалізацію нової євроінтеграційної 

стратегії засобами радикально модернізованих тактичних підходів, що 

відповідало викликам глобалізаційних процесів й вибору Україною 

євроінтеграційного шляху розвитку (і самої держави, і освіти). Здійснювався 

відхід від радянської знаннєвої парадигми шкільної освіти, 

утверджуваласянова освітня парадигма – гуманістична 

дитиноцентрована/людиноцентована. 

По-друге, реформаторська за змістом діяльність МОН України у 

зазначених часових межах водночас зберігала елементи раціональної 

наступності у розробленні певних попередніх модернізаційних змін у галузі 

шкільної освіти. Так у документах МОН набули конкретизації задекларовані у 

попередні роки такі починання, як затвердження умов державного 

фінансування реалізації положення про індивідуальне навчання в системі 

загальної середньої освіти,яке мало забезпечувати створення оптимальних 

умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти «відповідно до 

особистісних потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров’я, талантів» у 

дусі особистісно орієнтованої освітньої парадигми.  

У цей час набула розвитку й мовнаосвітня політика:вивчення української 

мови як державної стало обов’язковим для всіх учнів країни, до змісту 

загальноосвітньої школи також увели вивчення іноземної мови з 2-го класу. 

Якщо у 1995/96 н.р. кількість шкіл з українською мовою навчання становила 

58%, то у 2004 р – 75%, водночас продовжували функціонувати школи 

національних меншин, де навчання здійснювалося мовою нацменшин, але 

вивчення української мови було обов’язковим.Таким чиномреформування і 

модернізація шкільної освіти спричинювалиформування локально-галузевих 

тенденцій:посилення уваги до «вирощування» в Україні талановитої молоді 

(тенденція розвитку освіти обдарованих дітей поступово перетворилася на 

галузеву стратегію), тенденція до відновлення статусу 

вчителя/педагога/викладача в українському суспільстві. З метою  підвищення 

престижності професії вчителя в суспільстві, підтримки талановитих 

педагогічних працівників, поширення кращого педагогічного досвіду, 

підвищення професійної майстерності, сприяння самореалізації вчителя з 2002 

р. поновилипроведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», 

розпочатого 1995-1997 рр. Водночас стратегія на поглиблення національно 

орієнтованої освіти продовжували реалізовуватися. 

Установлено, що ставлення громадськості до процесів реформування 

шкільної освіти не завжди корелюється з прагненнями і намірами фундаторів 

таких зрушень. Це стосується насамперед переходу на 12-річний термін 

навчання. Соціологічні опитування 2018 р.,показали: ще й донині проти 

цього нововведення виступає понад 60% респондентів, «у тому числі 67,8% 
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працівників освіти і 63, 5% осіб, у сім’ях яких є учні або/та студенти. 

Водночас таке нововведення як профілізація старшої школи користується 

«щодалі більшою популярністю в Україні». Її схвалення зросло з 55,1% у 

2016 р. до 74,3% у 2018 р., а серед працівників освіти її підтримують 83,1% 

опитаних. А опитування експертів, проведене  2017 р. Центром Разумкова, 

показало, що на їхню думку, найбільш позитивний вплив на процес 

формування спільної ідентичності громадян України справляють діячі 

культури, мистецтва, спорту (загалом 81%), середня школа (80%), Збройні 

Сили (78%), дитячі садки (76%), Міністерство освіти і науки (75%). 

Визначено, що зміни стратегічних цілей у розвитку освіти є наслідком 

зміни політичного курсу держави, однак внутрішня боротьба за владу в 

країні спричинює не завжди вмотивовані зміни у керівництві МОН України і 

відповідно у його діяльності, що веде до ситуації, коли кожний новий міністр 

зі своєю командою прагнуть не стільки дотримуватися логіки послідовних 

дій згідно з попередніми модернізаційними заходами, скільки залишити своє 

слово в історії. До прикладу, ґрунтовно розроблена Доктрина реформування 

шкільної освіти, розрахована на реалізацію протягом 25 років, мало 

згадується як стратегічний орієнтир вже починаючи з 2007 р., а в 2010 р. було 

припинено перехід до 12-річного терміну навчання в школі. Після 2014 р. 

МОН України не виявляє зацікавлення у співпраці з науковцями НАПН 

України, хоча протягом понад 20 років вона була доволі плідною. Не 

ідеалізуючизапроваджуавані МОН України стратегічні і модернізаційні зміни 

в галузі шкільної освіти, наголосимо, що, не зважаючи на складні фінансово-

економічні обставини, задумипоступово реалізовувалися. Погоджуємося з 

думкою експертаСвітового банку Г. Касьянова, що «більшість проблем 

української освіти прямо чи опосередковано спричинено факторами, які 

перебувають поза її межами, і пов’язані передусім з низькою продуктивністю 

економіки країни».Водночас наслідки і результати освітньої політики не 

завжди можна оцінити з близької у часі відстані, адже деякі з них 

виявляються не відразу, а поступово.  

В історико-ретроспективному вимірі (2000-2017 рр.) охарактеризовано 

розвиток стратегічних ліній освітньої політики Української держави і тактичні 

кроки з її практичної реалізації в галузі модернізації діяльності середньої 

загальноосвітньої школи. Серед стратегій, започаткованих у перші роки 

незалежності, і досі провідною залишається стратегія на подальшу розбудову 

національної державності, а отже національної за змістом і духом шкільної 

освіти (як і освітньої галузі у цілому), розвиток якої вмотивовано набув 

націєтворчого значення. Уперше стратегія і тактичні завдання з розбудови 

національної української школи були визначені ще у «Державній національній 

програмі «Освіта» : Україна ХХІ століття» (1993 р., за Президента Л.Кравчука 

і міністра освіти П.Таланчука), розвинуті і поглиблені у  Національній 

доктрині розвитку освіти «Україна у ХХІ столітті» (2001р., за президента 

Л.Кучми і міністра освіти В.Кременя), стисло-узагальнено повторені в Указі 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
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функціонування та розвитку освіти в Україні» (2005р., за Президента 

В.Ющенка і міністра освіти С.Ніколаєнка), дещо оновлено, з акцентуванням 

на інтеграції національної освіти в європейський і світовий освітній простір у 

«Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.» (2011 р., 

за Президента В.Януковича і міністра освіти Д.Табачника). Однак найвищого 

ступеня утвердження національні пріоритети в освіті набули після соціально-

політичної революції кінця 2013-поч. 2014 рр., упродовж каденції міністра 

освіти С.Квіта (2014-2016), коли було прийнятонові закони України «Про 

вищу освіту» (2014) та «Наукову і науково-технічну діяльність» (2015), 

підготовлено проєкт нового базового Закону України «Про освіту», який 

прийняли 2017 р. за міністра Л.Гриневич (2016-2019). Цим Законом 

утверджувався примат української мови як єдиної мови навчання у середній 

загальноосвітній школі України, що викликало досі не закінчені дискусії в 

суспільстві. Наступним щабелем у творенні національної школи 

вважаєморозроблену Л.Гриневич (2016-2017 рр.) у співпраці з освітніми і 

громадськими організаціями (й українськими, й зарубіжними) концепція 

НУШ, реалізація якої розпочалася з 2017 р. Це нині становитьнайновішу 

локальну стратегіямодернізації шкільної освіти на компетентнісних 

засадах.Водночас цей напрями реформування середньої освіти корелюється з 

євроінтеграціїними прагненнями України. 

З’ясовано, що фінансово-економічні труднощі України у перехідний 

період 1990-х років, які істотно завадили реалізації запроєктованих у той час 

змін, залишилися негативною тенденцією й у 2000-х роках, загострилися після 

2014 р. Водночас аналіз досліджень освітньої політики зарубіжних науковців 

показує, щонегативна тенденція залежності освітніх зміни від політики їх 

фінансування є поширеним явищем й у вимірі освітніх реформ у світі (P.Burch 

(2007), ND. Jei (2016), F.Nordin (2017), документи Європейської Комісії 

(2012).  

Аргументовано, що виконання стратегічних завдань освітиможе і 

повинне коригуватися (відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх чинників 

впливу), але виважений поступальний розвиток освіти можливий лише за 

умови визнання владою її пріоритетного значення у житті суспільства 

(фінансове забезпечення, суспільний престиж освіти і професії вчителя) і 

дотримання керівниками-наступниками галузіраціонально-обґрунтованих 

стратегічних напрямів змін, не залежно від політичної кон’юнктури. Водночас 

аналіз документів засвідчує, що зміни стратегічних цілей у розвитку шкільної 

освіти є наслідком зміни політичного курсу держави. Внутрішня боротьба за 

владу в країні спричинює не завжди вмотивовані зміни у керівництві МОН 

України і відповідно у його діяльності, що веде до ситуації, коли кожний 

новий міністр зі своєю командою прагнуть не стільки дотримуватися логіки 

послідовних дій згідно з попередніми модернізаційними заходами, скільки 

залишити своє слово в історії. До прикладу, ґрунтовно розроблена Доктрина 

реформування шкільної освіти (2001), що була розрахована на реалізацію 
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протягом 25 років, вже мало згадується в офіційних матеріалах як 

стратегічний орієнтир, починаючи з 2007 р. 

Обґрунтовано, що у реформаторській за змістом діяльності МОН 

України (як провідника державної політики й одного з ключових реалізаторів 

освітніх реформ) упродовж 1991-2017 рр. до певної міри зберігалася 

тенденція до раціональної наступності у розробленні окремих попередніх 

модернізаційних змін у галузі шкільної освіти (підвищення доступності 

якісної, конкурентоспроможної освіти; реформування шкільної освіти на 

засадах особистісно орієнтованої парадигми або «дитино/людиноцентризму» 

як стратегії розвитку національної освіти; розгортання всебічної 

інформатизації шкільної галузі; модернізація структури, змісту й організації 

загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу; подальше 

урізноманітнення освітніх моделей, закладів середньої загальної освіти; 

розвиток ефективної системи національного виховання дітей і молоді; 

підвищення соціального статусу педагогів). Однак, крім дотримання 

послідовної наступності у діяльності МОН, наприклад, за міністра-

Згуровськоговідмінили впровадження зовнішнього незалежного тестування 

випускників шкіл, започатковане міністром П.Таланчуком; за 

міністраТабачника виявилася  онтрреформаційна тенденція, пов’язана з 

призупиненням переходу загальноосвітньої школи України на 12-річний 

термін навчання (2010), що, хоча й мало певне економічне обґрунтування, 

призвело до хаотизації і гальмування реформовчих процесів. 

Основуючись на оцінних дослідженнях сучасних українських експертів-

соціологів, з’ясовано, що на такий важливий націєтворчий процес як 

формування спільної ідентичності українців, з поміж інших чинників 

істотний позитивний вплив справляє саме середня школа (80%), дитячі садки 

(76%), Міністерство освіти і науки (75%).   

Обґрунтовано, що сукупно результати реалізації націєтворчої та 

євроінтеграційної освітніх стратегій (стандартизація освіти, компетентнісний 

підхід до освіти, інклюзивна освіта) стали базисом для впровадження у 2017-

2018 рр. концепції НУШ. Встановлено, що з метою забезпечення 

конкурентоспроможності особи у суспільному житті і професійній діяльності 

охарактеризована нами попередньо гуманістична тенденція примату 

особистісно орієнтованої освіти (перше десятиріччя незалежності), на основі 

якої відбувалися теоретична й методико-технологічна модернізація шкільної 

галузі у 1990-і рр., у подальшому була поєднана з упровадженням  

компетентнісного підходу до освіти, який істотно посилив прагматичний 

компонент-складник шкільного навчання. А внаслідок об’єктивного 

формування глобального інформаційного простору в українському 

освітньому просторі, зокрема й шкільньому,  розпочалося пріоритетне 

зростання значущості інформатизації та комп’ютеризації, що набувають 

статусу облігативної основи освіти.  
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Підтема (завдання НД) «Філософсько-освітній дискурс модернізації 

навчально-виховного процесу. Реалії, проблеми, перспективи» 

(виконавець –  Саух  П.Ю.) 

Обгрунтовано, що, незважаючи на  проголошення в незалежній Україні  

якісної освіти національним пріоритетом на усіх рівнях, на 

розгортанняреформ освітньої галузі, пов’язаних з розвитком навчально-

виховних закладів нового типу, у кожній з ланок системи освіти періодично 

з’являлися нові, складніші проблеми, обумовлені необхідністю структурної 

перебудови й спонтанними змінами в освітніх пріоритетах, недостатнім 

фінансуванням та певною безсистемністю реформ. Усе це, особливо на 

перших етапах, впливало на погіршення матеріально-технічного 

забезпечення роботи начальних закладів, скорочення мережі дошкільних і 

позашкільних навчальних закладів, деформувало систему професійно-

технічної освіти, спричиняло падіння престижу освіти на усіх рівнях. В 

Україні, на жаль, не знайшлося свого Джеральда В. Брейсі (США), який, 

розкриваючи «таємницю американської освіти», застерігав: «Ми мусимо сто 

разів подумати, перш ніж напартачити в нашій освіті та знехтувати досвідом 

американської системи освіти, яка заохочує до запитань. Ми не матимемо 

користі від тих, хто поклоняється високим результатам тестування». Схожої 

думки дотримується й директор Центру ефективних шкіл в університеті 

Вашингтона Дж. Бамбург, стверджуючи, що «численні нововведення рідко 

інституціоналізують зміни за допомогою збагачення змісту і програми 

навчання, розвитку шкільної організації і способів оцінювання відповідно до 

декларованої мети». У результаті наміри програм, зокрема таких, як «сучасна 

математика», «індивідуалізоване навчання» або «процесуальний підхід», 

рідко справді усвідомлюються учасниками реформ. Сталося так, що ми не 

зуміли ні нового створити, ні розвинути набуте.  

З’ясовано, що у суспільстві час від часу через засоби масової інформації 

активно формується відверто негативна громадська думка щодо якості 

сучасної освіти. Розмірковуючи над проблемами незалежного зовнішнього 

тестування, відірваності освіти від життя, якістю викладання, обмеженістю 

фінансування освіти, автори статей і репортажів стверджують, що наша 

освіта «знаходиться у стані колапсу», іменують її «профанацією». За даними 

Центру освітнього моніторингу (2011 р.), понад 70 % українських учителів-

методистів, тобто тих, хто навчає дітей і знає усі нюанси навчального 

процесу, переконані, що школа не дає належних знань, а близько 2 % взагалі 

вважали рівень освіти вкрай низьким (І.Львова, 2011). Ситуація суттєво не 

змінилася й у наступні десять років. Не дивлячись на суттєві реформаторські 

дії МОН України останніх років, розроблену Концепцію Нової української 

школи (НУШ) та імплементацію її в життя, як свідчать результати PISA 

рівень якості знань українських школярів залишається далеким від світових 

стандартів. Наша освіта рухається від рівня «місії» до рівня «послуги». Як 

наслідок, втрачається престиж школи, зникає мотивація до навчання. На усіх 

рівнях, як зазначає відомий український вчитель Паул Пшенічка, панує 
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«МОНоцентризм» із його «начальникоцентрованою» вертикаллю, 

всюдисуща «бюрократизація, брак належного матеріального забезпечення, 

нерозуміння ролі батьків, учнів та вчителів у навчальному процесі, а також 

нерозуміння суспільством зв’язку між освітою і майбутнім життєвим успіхом 

людини». 

Висвітлено, що причина цього стану полягає не лише у проблемах 

обмеженості фінансування, патерналістській системі управління, а й у 

відсутності структурної перебудови змісту освіти, яка детермінується 

«тектонічними зрушеннями» та затребувана умовами інформаційного 

суспільства. Змістом сучасного освітнього процесу в цілому має стати 

перехід від школи «знання задля знання» до життєцентричної школи «знання 

задля успіху», від школи життя до школи розуміння. Реформування освіти – 

це поворот до постнекласичної особистісно-культурної моделі освіти. 

Домінуюча нині професійна модель підготовки молоді до дорослого життя 

здає свої позиції. Нова модель має будуватися на педагогіці особистості, 

утвердженні індивідуального підходу в навчанні. Ця модель, як і все 

суспільство, повинна створити передумови для того, щоб дитина могла 

якнайглибше пізнати себе, розвинути свої здібності й повною мірою 

реалізувати їх у зрілому віці. Патерналістська педагогіка має поступитися 

педагогіці співробітництва, конструктивність якої визначається спільним 

пошуком істини педагога й учня. 

Намагаючись оздоровити українську систему освіти, ми не піклувалися 

й не піклуємося про те, щоб ліки, які застосовуємо, не виявилися ще 

небезпечнішими, аніж сама хвороба. Розпочавши «експериментувати» з 

освітою, ми не спромоглисяспочатку здійснити об’єктивний аудит її стану, 

не встановили точний діагноз, а почали негайно рухатися зі світом. Рух став 

для нас понад усе, а мета – ніщо. Реформування перетворили в ідола, якому 

потрібно періодично приносити символічні жертви, окресливши «рух 

вперед» без будь-якої уваги в площині практичного життя. У цьому 

галасливому коловороті, не лише в педагогічному середовищі, іноді 

складається враження, що риторика «реформаторів» переслідує одну мету – 

показати сильному Заходу, що ми тут теж «не ликом шиті». 

Аргументовано, що за роки незалежності України на усіх рівнях 

управлінської системи в освіті ті чи інші реформаторські ініціативи та 

рішення ухвалювалися: (1) неадекватно, без глибокого вивчення освітніх 

реалій, без залучення професіоналів-практиків до обговорення проблем 

початкової середньої і вищої школи, у відриві від проривних ідей авангардної 

педагогіки. Тому й розпочали реформування не з нової освітньої стратегії, 

яка б передбачала модернізацію змісту, методів і форм навчально-виховного 

процесу, а з імітації її втілення у зовнішньому декорі (перейменування 

закладів освіти в ліцеї, коледжі, зміни вивісок на фасадах закладів вищої 

освіти тощо); (2) авторитарно і безсистемно. Головним і визначальним в 

усіх «перетвореннях» набувало гасло чиновника від освіти. Залежно від його 

розуміння реформи набували характеру фрагментарності, напускного 
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формалізму або радикалізму. Й в усіх випадках – з переконанням, що 

глибинні зміни можливі лише на основі ухвалення нових законів, або 

безкінечних доповнень до них. В результаті – кожен раз на місцях (у 

педагогічних колективах) відбувалося чемне ігнорування «вказівок» згори й 

формальне рапортування про «вжиті заходи» і «досягнуті результати»; 

(3) кулуарно, без широкого громадського обговорення окремих «приватних» 

педагогічних ініціатив, поспішно вигаданих або запозичених у світових 

педагогічних авторитетів; без відкритої професійної експертизи 

«інноваційних технологій титулованих педагогів, близьких до царського 

трону»; без підведення підсумків тих чи інших експериментів тощо. Не 

випадково реформаторські ініціативи та дії не лише не стали предметом 

суспільного консенсусу, а й обумовлювали в освітньому середовищі 

розчарування й песимізм. Посилювала цей негативізм епізодична зміна 

влади, яка призводила до скасування окремих компонентів реформування 

освіти і запроваджувала нові «революційні» зміни. 

Констатовано, що не беззаперечним є намагання будь-що 

«вестернізувати» українську освіту, яке нерідко зводиться до «сліпого 

мавпування» закордонних освітніх практик. Те, що Україна у 2005 році 

приєдналася до Болонського процесу, безперечно, позитивно вплинуло на 

загальну архітектоніку вітчизняних освітніх реформ. Однак з позицій 

інтересів суспільства і держави остаточна необхідність інтеграції української 

освіти в європейський освітній простір не була достатньо обґрунтованою й 

публічно доведеною, та й наслідки копіювання окремих деталей чужих 

систем, як з’ясувалося згодом, не обумовили кардинальних зрушень. Й не 

лише тому, що європейський критерій професійної компетентності, як 

слушно зауважив В. Г. Кремень, «заперечує традиційну для української 

освіти культуроцентричність» і породжує сумнів щодо фундаментальної 

підготовки в системі освіти, а й певною мірою суперечить загальним 

тенденціям постнекласичної освіти загалом. Освіта, на відміну від інших 

сфер, важко піддається тотальній уніфікації. Система освіти (цілі, комплекс 

навчальних дисциплін, характер взаємовідносин учня й педагога, принципи 

виховання тощо) є підсистемою певного типу культури, а отже, культурно та 

історично залежною. І якщо навіть загальні цілі освіти збігаються, то їх 

практична реалізація є культурно зумовленою, тобто вони обов’язково 

узгоджуються з характером національної системи культури. Адже саме за 

допомогою освіти кожна людина, долучаючись до культурних здобутків 

людства, осягає усе краще зі скарбниці свого народу, зберігає власну 

національну ідентичність, що виступає запорукою духовного, фізичного, 

економічного виживання в суперечливих, а то й негативних глобалізаційних 

процесах. Польський політолог А. Філіпковський справедливо зазначав, що в 

цих умовах «досить непросто зберегти національні традиції та історичний 

досвід і, водночас, дотримуватись європейських пріоритетів 

Відтак перед Україною, її освітньою системою має бути вирішена 

непроста проблема гнучкої стратегії реформування. Така стратегія має, з 
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одного боку, враховувати неминучу тенденцію залучення держави в процеси 

глобалізації, а з іншого – бути зорієнтованою на підвищення національної 

конкурентоспроможності за умови культурно-національної специфіки. Але і 

в першому, і в другому випадку Україна має грати не стільки на тому полі, де 

заможні країни досягли успіхів, а на тому, де вони зіткнулися з проблемами. 

У цій «грі» важливо не зруйнувати саму природу освіти, її національний 

алгоритм. Адже освіта, як справедливо вважав фундатор освіти Е. Дюркгейм, 

увічнює і зміцнює єдність, фіксує основні цінності та якості, необхідні для 

колективного життя. У той же час освіта, самоурізноманітнюючись і 

спеціалізуючись, забезпечує сталість різноманітності, необхідної для 

кооперації. Вона «продукує суспільство як сукупність вірувань і почуттів», 

виконуючи функцію соціальної інтеграції. Тобто освіта постає 

«інструментом ідеологічного конструювання соціальної спільноти»  

(Е.Дюркгейм) на основі єдиної системи уявлень, що поділяються усіма її 

членами 

Узагальнено, що взявши за основу досвід інших країн, слід пам’ятати 

наведені на початку мудрі слова американського педагога Дж. Брейсі про 

засторогу від напартачення у реформуванні освіти, й не нехтувавши досвідом 

і традиціями власної національної освіти, її педагогічною матрицею. 

Некритичне копіювання чужої схеми може лише зруйнувати 

систематизований характер історично сформованих національних традицій, 

до речі, всупереч задекларованим у програмних документах Болонського 

процесу положенням. Розбудова єдиного європейського простору, має 

ґрунтуватися на глибокій повазі до національних традицій в освіті та 

супроводжуватися їх взаємозбагаченням. Просте запозичення гучних зразків 

і моделей не може дати очікуваних «райських плодів» без продуманого 

синтезу цивілізаційних і національно-культурних традицій. З цього погляду 

показовими є приклади «прискореної модернізації» освіти 

латиноамериканських і азійських держав. Перші прийняли усі рекомендації 

ззовні, зшили відповідно до запрограмованих матриць інститути 

«всеохоплюючої демократії» та науково-освітньої системи у результаті чого, 

зробивши у 80-х роках ХХ ст. крок вперед, у 90-х вони зробили два кроки 

назад. І, навпаки, нові індустріальні економіки Південно-Східної Азії з 

великою обережністю і певною часткою критичності поставилися до імпорту 

«гучних інститутів» і взяли з них те, що реально скорочувало їх науково-

освітнє відставання та відкинули усе, що суперечило традиційній східній 

культурі. Саме завдяки такому продуманому синтезу стало можливим відоме 

«азійське економічне диво». 

Обґрунтовано, що без філософського розуміння глобальних 

прогностичних функцій і технологічних можливостей освіти важко 

розраховувати на повноцінне розроблення стратегії й політики у цій сфері,  а 

педагогіка не може визначити  цілі і завдання освіти і набуває рецептурного 

характеру. Доведено, що філософія є не лише концептуальним ядром, а й 

креативною платформою, на основі якої має формуватися і нове розуміння 
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людини, і новий образ освіти. Охарактеризовано риси духовності в добу 

«товарної» концептуалізації освіти, окреслено основні причини сучасної 

духовної кризи. Спрогнозовано можливі наслідки «духовно-соціальної 

пандемії» та шляхи її упередження й подолання засобами освіти, виявлено 

основні об’єктивні і суб’єктивні причини прорахунків виховного процесу в 

контексті сучасної гуманітарної парадигми освіти. 

 У дискурсі вирішення архіважливих проблем сучасної освіти доведено, 

що філософія в освіті є не лише однією із «іпостасей», а концептуальним 

ядром й креативною платформою освіти, на основі якої формується як нове 

бачення й розуміння людини, так і новий образ освіти. На основі 

філософського аналізу окреслено п’ять основних проблем освіти, які 

пов’язані з розбалансованістю навчально-виховного процесу та 

«вимиванням» гуманітарної складової як його життєдайної платформи. 

Охарактеризовано основні риси духовності в добу «товарної» 

концептуалізації освіти, основні причини сучасної духовної кризи. Розкриті 

можливі наслідки «духовно-соціальної пандемії» та шляхи її упередження й 

подолання засобами освіти. Доведено, що подолання кризи духовності 

вимагає усунення розбалансованості освітнього процесу, в якому навчання і 

виховання виступають як два паралельні світи, натомість вони є двоєдиним 

процесом формування особистості. Запропоновано трирівневу модель 

горизонту духовного виховання, живильним джерелом якого має стати ідея 

так званого «нового гуманізму» в освіті. 

Аргументовано, щосвітова проблема пандемії вірусуCOVID-19поки не 

отримала глибокого філософського осмислення на рівні ціннісних 

детермінант світової політики на зразок осмислення воєн і ядерних 

катастроф. Однак пандемія не є лише прикрою випадковістю, вона не лише 

висвітлила   безсилля медицини, безпорадність органів влади в умовах 

режиму обмежень,  а й обумовила трансформацію способу життя людини, у 

тому числі й зміни в освітній сфері. Пандемія вперше змусила всіх, й 

особливо учителів, викладачів, осмислити не лише свою цифрову 

компетентність або медіаграмотність, а й кризу освіти в умовах 

нестабільності, змусила «думати мовою криз». Дистанційна освіта в умовах 

карантину створила багато нових проблем не лише в Україні. Винятком став 

хіба що їх масштаб. До оголошення в Україні карантину 12 березня 2020 р. 

школи практично не були готові до дистанційного навчання. За даними МОН 

України лише 0,9 % закладів освіти надавали послуги з дистанційного 

навчання й оприлюднювали навчальні матеріали на своїх сайтах. Лише з 

початком карантину школи в авральному режимі почали переходити на 

дистанційний формат навчального процесу, хоч у багатьох випадках усе це 

обмежувалося надсиланням учням завдань для самостійної роботи. Але, не 

зважаючи на це, вже через кілька місяців карантину вчителі тією чи іншою 

мірою освоїли освітні онлайн-інструменти й напрацювали певний досвід. 

Якщо на початку карантину лише 25–30% учнів могли дистанційно вчитись, 

то вже наприкінці 2020 року близько 70% прийшли зі своїми вчителями й 
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школами до якогось більш-менш випробуваного формату. Більшість 

педагогів, організаторів освітнього процесу та батьків, які вперше були 

змушені взяти діяльну участь у навчанні своїх дітей, сьогодні сходяться на 

думці, що карантин не пройшов марно і став поштовхом для радикальних 

змін в організації навчального процесу. Дедалі очевиднішим стає те, що 

заклади освіти, чиї педагоги й учні відчули певні переваги онлайн-навчання, 

не збираються відмовлятися від нього й після завершення карантину. 

Обґрунтовано, що аби забезпечити повноцінне онлайн-навчання, яке б 

сприяло підвищенню якості освіти, слід вирішити низку непростих проблем –  

відсутність надійного інтернет-покриття у більшості регіонів України, 

неготовність закладів освіти оперативно переходити в онлайн простір, 

відсутність комп’ютерної техніки у вчителів, у сім’ях, де є декілька дітей-

школярів, низький рівень самоорганізованості та мотивації учнів, 

недостатній рівень цифрової компетентності вчителів тощо. Пандемія, разом 

з цим, посилила нерівність у доступі до освіти та соціальну нерівність. Діти з 

малозаможних сімей, діти, які проживають у сільській місцевості із 

нерозвиненою інфраструктурою, діти з інвалідністю й до пандемії стикалися 

з істотними перешкодами в отриманні освітніх послуг та мали значно нижчі 

результати, ніж у своїх однолітків. Перехід на онлайн-навчання цю проблему 

максимально поглибив. До того ж, школа – це не лише місце для здобуття 

знань, а й інституція соціально-емоційного становлення особистості, 

соціальної взаємодії та соціальної підтримки дитини. Тож припинення 

роботи шкіл під час карантину призвело до серйозних психологічних 

труднощів, ізоляції та відсутності комунікації, моральної підтримки учнів з 

боку вчителів. Тому перед керівництвом шкіл, директивними органами на 

місцевому та національному рівнях постав непростий виклик, відсутність 

реакцій на який може мати негативні наслідки для дітей, сім’ї, громади та 

суспільства як у соціальному, так і в економічному контекстах. Тим паче, вже 

сьогодні зрозуміло, що повернення до старої системи навіть у 

посткоронавірусний період не буде. Світ стоїть на порозі грандіозного 

освітнього прориву. Нарощування онлайн-навчання неминуче не лише у 

зв’язку із масштабними процесами діджиталізації, а й тому, що воно для 

більшості держав усього світу виявляється значно дешевшим. Адже в 

бюджетах держав витрати на освіту складають 8–12 %, а ефективність та 

якість її бажає бути кращою. Тому багато країн вбачає в карантинах і 

локдаунах позитив, який обумовлює істотне скорочення витрат на освіту. І як 

це не прикро, але тут потрібно включати здоровий глузд і вчасно 

розпізнавати світові тренди, які виникають, і думати про пошук ефективних 

рішень у нових умовах. Одним із основних таких сучасних трендів освіти є 

визначення й уточнення місця і ролі педагога в умовах переходу на «цифрову 

освіту», якому великою мірою сприяла пандемія COVID-19. У нових умовах 

педагог стикається із плинністю й суперечливістю розвитку навколишнього 

світу, які обумовили руйнування зв’язку освітнього процесу із життям учня 

після закінчення школи. Саме тому сьогодні важливо виявити, уточнити й 



29 

 

скорегувати місію педагога в сучасних закладах освіти. Але в сучасних 

умовах, як і раніше, залишається важливою роль педагога не лише як 

навігатора учнів у світі знань, а й як носія знань. У своїй професійній 

діяльності він має бути готовим до постійного діалогу з учнями, повинен 

спиратися на принцип сталого розвитку, вміти створювати для них умови 

психологічного комфорту задля того, щоб не продукувати відчуження у 

процесі навчання. Тим паче що пандемія, як і її наслідок – дистанційне 

навчання, обумовили виникнення нового виду класифікації учнів. Якщо 

раніше залежно від успішності усі учні поділялися на успішних і неуспішних, 

то дистанційне навчання детермінувало виникнення їх поділу на самостійних 

і несамостійних. Відповідно змінюється мета педагога: допомогти учневі 

адаптуватися до самостійного пошуку інформації для того, щоб в освітньому 

контексті він сам міг формувати цілісну картину світу, у виховному – сам 

формував себе як самостійна і вільна особистість, а в життєвому контексті – 

був здатен ствердитися й самореалізуватися. Попередня освітня система 

стандартизації і слухняності учнів у класі очевидно вже не буде працювати. 

Завдання педагога в нових умовах – допомогти дітям бути більш 

незалежними в навчанні, будувати навчальний процес на довірі, повазі до 

їхніх почуттів, турбот та ідей, комунікувати, практикувати такі соціально-

емоційні навички як доброта і співчуття. 

Освіта – складна система, яка виступає підсистемою індивідуальної 

культури, тому, як і раніше, для її розуміння слід і надалі застосовувати різні 

моделі. Стереотипне розуміння освіти як трансляції певної суми знань – від 

одного покоління до іншого – вичерпало себе. Доведено, що унікальність 

феномена освіти обмовлена його дуалістичною природою: одночасною 

укоріненістю «у минулому» й устремлінням «у майбутнє». У минулому 

сховані фундаментальні основи нинішнього через безперервне засвоєння 

досвіду попередніх поколінь, накопичені ними знання й практичні 

досягнення. Аналіз історичного спадку з проєкцією на можливі перспективи 

сприяє генерації майбутнього.  

 

Підтема (завдання НД): «Філософське обґрунтування методології 

дослідження парадигм розвитку та тенденцій реформування шкільної 

освіти в Україні у добу незалежності» (виконавець – Бойченко М.І.) 
Філософськи обґрунтовано історичну та ґенераційну парадигми 

дослідження шкільної освіти в Україні.  Виявлено пріоритетність визначення 

історичної концепції для встановлення історичних фактів, зокрема розвитку 

шкільної освіти в Україні за доби незалежності. Визначено ознаки 

тенденційності у здійсненні наукового дослідження: коли на догоду певним 

ціннісним запитам викривляють, обмежують або взагалі усувають вимоги до 

наукової обґрунтованості процедури і результатів дослідження. Виявлено 

роль філософії у виробленні контрфактичної позиції у пізнанні сфери освіти: 

філософія дає як мету те важливе і потрібне, чого фактично ще немає у 

наявній системі освіти – концептів творення нового типу освіти. 
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В рамках ґенераційної парадигми доведено необхідність послідовного 

подолання залишків русифікації в сучасній українській школі. Виявлено 

додаткові свідчення сутнісного зв’язку тоталітаризму і русифікації: 

упослідження і заборона української мови є одним з головних інструментів 

нищення української національної пам’яті. Доведено, що протидіяти 

тоталітаризму слід за тими напрямами, за якими він нищив українську мову – 

але у зворотній бік: сприяти звільненню громадянського суспільства з-під 

тотального контролю держави; повернути недоторканність сфері приватного; 

послідовно деідеологізувати усі сфери суспільної свідомості. 

Висунуто і розглянуто гіпотезу, що коріння неготовності сучасного 

суспільства адекватно боротися з пандеміями полягають у недосконалості 

системи освіти: слід готувати нові покоління до життя за нових природних, 

соціальних, психологічних, духовних умов, виробляти нові канони як 

здоров’я, так і засобів його превентивного та прямого захисту, а також до 

різних форм реабілітації і рекреації.  

Обґрунтовано, що освіта має вчити дітей бути щасливими, тобто як 

навчити позитивно бачити будь-які обставини, так і будувати своє життя так, 

щоби мати більше об’єктивних підстав для щастя. Для цього людина має: 

1) мати чітке поняття щастя; 2) уміти чітко розрізняти і самому створювати 

матеріальні підстави для щастя; 3) уміти робити належні судження і 

висновки щодо життєвих ситуацій; 4) наполегливо і неухильно слідувати 

своєму особистому плану досягнення щастя. 

Виявлено концептуальні досягнення і ще не реалізовані можливості 

запровадження програми «Філософія для дітей» у середній школі України. 

Зазначена необхідність надання права бакалаврам філософії викладати у 

закладах шкільної освіти. Обґрунтовано, що філософськи обдаровані 

підлітки і без спеціальної освіти можуть проявити свій філософський талан, 

однак спеціальна філософська освіта для дітей надає змогу виявити цей талан 

у значно більшої кількості дітей, дати цьому талану належний початковий 

розвиток і краще спрямування, зробити обдарованих дітей більш щасливими, 

а суспільство – більш успішним завдяки суспільному застосуванню їхніх 

яскравих здібностей. Виявлено роль філософії у виробленні контрфактичної 

позиції у пізнанні загалом і пізнанні сфери освіти зокрема: філософія має 

задавати як мету те важливе, чого фактично ще немає, зокрема у наявній 

системі освіти. Обґрунтовано необхідність послідовного подолання залишків 

русифікації в українській системі освіти в цілому, і в сучасній українській 

школі зокрема. Висунуто і обґрунтовано гіпотезу, що коріння неготовності 

сучасного суспільства адекватно боротися з пандеміями полягають у 

недосконалості системи освіти і тому слід готувати нові покоління до життя 

за нових природних, соціальних, психологічних, духовних умов, виробляти 

нові канони ставлення до здоров’я.  

З’ясовано значущість етики відповідальності для побудови методології 

соціальних досліджень загалом і методології розвитку системи освіти 

зокрема. Доведено, що соціальна відповідальність – як індивідуальна, так і 
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колективна – має стати основою вибору парадигми розвитку системи освіти 

України. Узагальнено, що наявні у вітчизняній системі освіти парадигми є 

або неможливими до застосування (традиціоналізм), або ж функціонально 

недостатньо ефективними (модернізм) або надмірно ризикованими 

(постмодернізм). Обгрунтовано, що чинними парадигмами для дослідження 

шкільної освіти в Україні є історична, ґенераційна, безпекова та феліцитарна. 

Сформульовано гіпотезу, що нова парадигма освіти для України має 

бути орієнтованої на відтворення громад. Громада має допомогти тому,хто 

навчається, зробити правильний вибір на користь навчання і освіти загалом: 

вона має надати ті цінності, які слугуватимуть мотивацією до навчання поруч 

з прагненням кожної людини до власного саморозвитку. Вибір на користь 

освіти – це вибір водночас і спільноти (громади), і особистості, але спільнота 

не може робити цей вибір замість особистості. За аналогією до моделі 

«сильної держави» американського політичного філософа Френсіса Фукуями, 

що у сфері освіти також має бути мінімізованим вплив держави на освіту, але 

у цій сфері держава має дати гранично чітку рамкову регламентацію. Має 

бути державницька ідеологія, побудова і реалізація індивідуальної освітньої 

траєкторії кожного, хто навчається. Це має відбуватися уже в старших класах 

середньої школи. 

Обґрунтовано, що освіта, побудована на засадах критичного мислення, 

є простором подолання контраверсійності, простором пошуку і знаходження 

консенсусу – до цього мають долучатися усі стейкхолдери освітнього 

процесу. Власне, ці стейкхолдери і є представниками різних соціальних 

спільнот і різних культур – це показала полеміка у середній школі щодо мови 

викладання, гендерної освіти, християнської етики тощо.З’ясовано, що 

критичне мислення має бути представленим у чотирьох основних вимірах: у 

змісті освіти (як демократичні цінності і культура змагальності), у формі 

освіти (знання правил мислення, аргументації і ведення дискусії), у мотивації 

до освіти (враховуючи досвід критичної педагогіки) і, нарешті, останнє за 

списком, але не за значущістю – у особистісній ангажованості у освіту (не 

лише педагогічна майстерність, але й відданість педагогічному покликанню). 

Обґрунтовано положення, що діяльність Нової української школи не 

може функціонуватина підставі лише інструментально-функціональних або 

лише ціннісно-гуманістичних критеріїв, основуватися лише на загальній та 

відповідною лише функціональній або лише ціннісній методології, натомість 

елементи обох методологій та обидва типи критеріїв мають стати 

складниками більш загальної методології ціннісного функціоналізму, яка 

знаходить своє втілення у національній освітній ідеї. 

 

Підтема (завдання НД):  «Тенденції реформування шкільної освіти в 

Україні у добу незалежності: профільна школа» (виконавець –

Загородня А.А.) 

Установлено, що до пріоритетних завдань реформування шкільної 

освіти в період незалежності необхідно віднести завдання всебічного 
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розвитку дітей, їхніх творчих здібностей, умінь і навичок самоосвіти, 

формування у молоді готовності та адаптації до змінних соціальних умов 

життя,  що неможливо без інноваційного розвитку освіти й  одночасного 

збереженням та врахуванням напрацьованого педагогічного досвіду. 

Розв’язання цих завдань неможливе без диференціації шкільної освіти. 

Диференціація змісту, організаційних форм і методів навчання залежно від 

пізнавальних потреб, інтересів і здібностей учнів є необхідною умовою 

індивідуалізації шкільного навчання, тобто реалізації 

гуманістичної,особистісно орієнтовано парадигми освіти. Проте 

надважливість значення диференціації змісту, організаційних форм і методів 

навчання особливо актуалізується у старшій школі. Доведено, що 

2003 р.всистемішкільноїосвіти започаткували таку важливу трансформацію, 

як упровадження профільного навчання у старшій школі, що пов’язано із 

затвердженням «Концепціїпрофільного навчання у старшій школі»,яка 

розробили відповідно до проголошеної освітньої політики гуманізації 

процесу здобуття освіти, як визнання пріоритету і свободи особистості. 

Концепцію розробили науковці Інституту педагогіки НАПН України. ЇЇ було 

затверджено рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 

25.09.2003 року №10/12-2. 

Окреслено зміст, основну мету, завдання, принципи й структуру, 

концептуальні підходи до реформування старшої ланки шкільної освіти в 

Україні у добу незалежності. Профільне навчання розпочинається на 

старшому ступені середньої загальноосвітньої школи та у 8-9 класах 

спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, колегіумів. Функціонують 

такі профілі навчання в старшій школі, як от: науковий (філологічний, 

фізико-математичний, біолого-технічний, біолого-хімічний, історико-

суспільствознавчий та інші); прикладний (агрохімічний, 

сільськогосподарський, хіміко-технічний, економічний, фізико-технічний та 

інші), художньо-естетичний (музичний, образотворчий, вокальний, 

акторський, хореографічний та інші); спортивний (за видами спорту). 

Охарактеризовано профілі навчання в старшій школі, як от: науковий; 

прикладний; художньо-естетичний; спортивний. 

Проаналізовано нормативні документи, що регламентують реформи 

загальної середньої освіти в Україні у 1991-2017 рр.: Закон України «Про 

освіту» (1991 р.); Концепція профільного навчання в старшій школі (2003 р.); 

Галузева Програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки 

(2008 р.); Концепція профільного навчання, 2013 тощо. На підставі цього 

аналзу доведено, що прийняття низки нормативних документів у період з 

1991 по 2017 рр. спричинило актуалізацію таких тенденцій розвитку сучасної 

загальноосвітньої школи, як урізноманітнення засобів, форм і методів 

навчання, розширення змісту шкільної освіти завдяки додатковому 

розробленню низки освітніх курсів за вибором для старшокласників.  

З’ясовано, що спершу профільна освіта у старшій школі  вводилась 

лише в тих закладах середньої освіти, де були умови і готовність до цього: 
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належна матеріально-технічна база, володіння педагогами певними 

технологіями навчання, програмно-методичне і ресурсне забезпечення, 

мотивація учнів.  Застосовувалися різноманітні форми організації 

профільного навчання в старшій школі: внутрішньошкільні - профільні класи 

в загальноосвітніх навчальних закладах, профільні групи у багатопрофільних 

загальноосвітніх навчальних закладах, динамічні профільні групи (у тому 

числі різновікові); зовнішньошкільні - міжшкільні профільні групи, 

профільні школи інтернатного типу, опорні профільні школи, навчально-

виховні комплекси, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, 

загальноосвітні навчальні  заклади  на базі  вищих навчальних закладів тощо. 

Виявлено, що з метою надання якісних освітніх послуг, здійснення 

допрофесійної та початкової професійно-кваліфікаційної підготовки почали 

створювати міжшкільні профільні групи на базі опорних профільних шкіл, 

навчально-виховні комплекси, міжшкільні навчально-виробничі комбінати. 

Таким чином, у досліджуваний період в шкільній практиці ефективно діяли 

навчально-виховні комплекси з профільним навчанням, навчально-виховні 

об’єднання з дошкільними та позашкільними закладами для задоволення 

освітніх і культурно-освітніх потреб, асоціації шкіл різних типів. 

Аналіз затверджених програм  профільних загальноосвітніх предметів 

показав, що частково зміст цих предметів складено внаслідок механічного 

додавання (сумування) матеріалу. Доведено, що для формування профільної 

компетентності необхідно наповнити зміст профільного навчання за такими  

компонентами: філософським, методологічним, наукознавчим, 

психологічним та профільним, при цьому дотримуватися, аби зміст 

навчального матеріалу спрямовувався на професійну діяльність, формування 

способів професійного мислення і свідомості; втілювати ідеї варіативності й 

альтернативності програм для профільної школи. 

Встановлено, що до особливостейвпровадження процесу профілізації 

змісту навчання у старшій загальноосвітній школіслід віднестиінтеграцію 

вузьких спеціалізованих шкільних навчальних предметів у один до прикладу: 

«Людина і суспільство», «Людина і світ», «Людина і природа».  

Доведено, що курси за вибором (елективні курси) - це курси профільного 

доповнення, вони сприяють поглибленню та розширенню меж профільних 

предметів, розвивають і доповнюють їх зміст. Окреслено структуру 

моделювання процесу реалізації профільного навчання в старших класах 

середніх шкіл.  

Визначено, що тенденціями розвитку профільного навчання 

старшокласників в Україні є орієнтація на широку диференціацію, 

варіативність, багатопрофільність навчання; інтеграція загальної і 

допрофесійної освіти. Профільне навчання базується на стандартизації 

освіти, що має не лише впорядковувати результати навчання й вимоги до 

освітнього процесу, а й забезпечувати врахування змін у цьому процесі, які 

інтенсивно продукує сучасність. З’ясовано, що остаточний перехід до 

профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних 



34 

 

закладів відбувся 2010 р., а до цього відбувалося завершення розробки 

програмно-методичного забезпечення. Перехід до профільної освіти 

старшокласників відбувався в контексті переходу загальноосвітньої школи на 

12-річний термін навчання. Обґрунтовано, що із затвердженням 2013 р. 

нової (третьої) редакції «Концепції профільного навчання» профільна старша 

школа має створювати не лише сприятливі умови для врахування й реалізації 

індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, а й формувати у них 

професійні орієнтації й усвідомлення практично зумовленої потреби 

навчання упродовж життя. Концепцією передбачено три групи 

загальноосвітніх предметів: базові, профільні й курси за вибором. З’ясовано, 

що базові загальноосвітні предмети, обов’язкові для всіх профілів навчання, 

здебільшого – одногодинні, що не сприяє компетентнісному засвоєнню 

матеріалу і зводиться до формального виконання програми; запровадження 

«елективних курсів», покликаних забезпечити й підготовку до вибору 

профілю в основній школі, й сам процес профільного навчання в старшій 

школі, стало ключовою позитивною тенденцією реформування шкільної 

освіти у 2000-2010 рр. Вони забезпечують не лише індивідуалізацію 

навчання, а й соціалізацію учнів, а також сприяють їхній підготовці до 

усвідомленого вибору майбутньої професійної діяльності. 

В останнє десятиріччя незалежності профільне навчання як вид 

диференційованого навчання в середній загальноосвітній школі 

спрямовується на формування ключових компетентностей старшокласників, 

що забезпечить їхнє подальше самовдосконалення та самореалізацію. 

 

Підтема (завдання НД): «Тенденції реформування шкільної освіти в 

Україні у добу незалежності: початкова школа» (виконавець –  

Антонець  Н.Б.); 

 У результаті дослідження визначено ключові новації у розвитку 

початкової освіти: зміна тривалості здобуття початкової освіти, 

збагачення інституційних форм здобуття початкової освіти; модернізація 

змісту освіти; зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів, 

розширення можливостей для здобуття початкової освіти у формі 

індивідуального навчання.  

Констатовано, що у 2001 р. здійснено перехід від функціонування двох 

різних структур початкової школи (трирічної із зарахуванням до першого 

класу дітей з 7-річного віку та чотирирічної із зарахуванням до першого 

класу дітей з 6-річного віку) до єдиної чотирирічної початкової школи з 

навчанням дітей з шести років. Водночас відбулося зменшення тривалості 

уроків. Якщо Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний 

заклад у 1993 р. визначало тривалість уроку у першому класі чотирирічної 

початкової школи 35 хвилин, а в усіх інших класах – 45 хвилин, то з 

1 вересня 1999 р. тривалість уроків у всіх класах загальноосвітніх навчальних 

закладів встановлювалася 35 хвилин, а у других – четвертих класах 

40 хвилин. 
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Узагальнено динаміку розвитку варіативності інституційних форм 

здобуття початкової освіти, зокрема, розширення можливостей для здобуття 

освіти і розвитку обдарованих дітей у спеціалізованих школах і колегіумах та 

створення з 1998 р. навчально-реабілітаційних центрів. Особливу увагу 

приділено розвитку мережі навчально-виховних комплексів «дитячий садок – 

початкова школа», що набули значного поширення в Україні у 1990-х рр. за 

умови гострої нестачі дошкільних установ. У березні 2003 р. Кабінет 

Міністрів України затвердив Положення про навчально-виховний комплекс 

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», 

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад». 

Відповідно до цього документа такий комплекс є навчальним закладом, що 

забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти. У перелік основних завдань навчально-виховного 

комплексу було включено: 1) створення умов для різнобічного розвитку 

дитини дошкільного та шкільного віку, формування гармонійної особистості, 

збереження та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я; 2) формування 

основних норм загальнолюдської моралі; 3) створення умов для здобуття 

дітьми дошкільного та шкільного віку безперервної дошкільної та загальної 

середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної 

середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.   

З’ясовано, що модернізація змісту освіти у початковій школі 

здійснювалася насамперед шляхом виокремлення інваріантного та 

варіативного складника, урізноманітнення підручників і навчальних 

посібників, а також упровадження з 2001 р.Державного стандарту початкової 

загальної освіти. Починаючи з 2010-х років додалося застосування 

компетентнісного підходу. 

На виконання статей 12, 15, і 31 Закону України «Про загальну середню 

освіту» (1999) Кабінет Міністрів України у листопаді 2000 р. постановив 

здійснити перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, 

структуру і 12-річний термін навчання для учнів, які починали навчатися у 

першому класі 2001 року і в наступні роки. Водночас Кабінет Міністрів 

України затвердив Державний стандарт початкової загальної освіти. Цей 

документ передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через 

формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних 

умінь і навичок, бажання і вміння вчитися. Поряд з функціональною 

підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній 

особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, 

самовираження у творчих видах завдань. Стандарт складається з двох частин 

– Базового навчального плану початкової школи (він дає цілісне уявлення 

про зміст і структуру цього рівня освіти, встановлює погодинне 

співвідношення між освітніми галузями, визначає граничне допустиме 

навантаження учнів та загальнорічну кількість годин) та Державних вимог до 

рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи. Базовий 

навчальний план складається з 6 освітніх галузей: мова і література, 
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математика, здоров’я і фізична культура, технології, людина і світ, 

мистецтво. Кожна освітня галузь побудована за змістовими лініями, які є 

наскрізними для всіх рівнів загальної середньої освіти. Зміст освітніх галузей 

реалізовується через окремі навчальні предмети та інтегровані курси. До 

Базового навчального плану входять інваріантна і варіативна складові 

частини змісту початкової освіти. Інваріантна складова частина змісту 

формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх загальноосвітніх 

навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності. 

Варіативна складова частина формується навчальним закладом самостійно з 

урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх 

потреб учня. У початкових класах варіативна складова частина включає 

години, які можна використати додатково на вивчення освітніх галузей, 

індивідуальні консультації та групові заняття з учнями. 

У результаті дослідження виокремлено такий важливий складник 

освітнього процесу в початковій школі, як оцінювання результатів навчання 

учнів. Так, у  Положенні про середній загальноосвітній навчально-виховний 

заклад, яке Кабінет Міністрів України затвердив у 1993 р., зазначалося, що у 

першому класі, як правило, дається словесна характеристика знань учнів. У 

наступних класах вона обов'язково доповнюється оцінками в балах: 

5 (відмінно), 4 (добре), 3 (посередньо), 2 (незадовільно). З метою гуманізації  

освіти, методологічної переорієнтації навчання з інформативної форми на 

розвиток особистості людини, впровадження особистісно-орієнтованого 

підходу до навчання та підвищення якості й об’єктивності оцінювання 4 

вересня 2000 р. Міністерство освіти і науки України і Академія педагогічних 

наук України видали спільний наказ «Про запровадження 12-бальної шкали 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти». Згідно з документом таке запровадження здійснювалося протягом 

1 півріччя 2000–2001 навчального року. Водночас наказом затверджувалися 

Тимчасові критерії оцінювання навчальних досягнень. Звертає на себе увагу, 

що документ орієнтував учителя при оцінюванні враховувати рівень 

досягнень учня (залежно від ступеня оволодіння навчальним матеріалом 

пропонувалось розрізняти чотири рівні його засвоєння та вміння оперувати 

ним: початковий, середній, достатній, високий), а не ступінь його невдач. 

Тимчасові критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної 

середньої освіти стали основою для їх подальшої розробки та уточнення. Так, 

певні етапи цієї роботи відображають Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи,що були затверджені в 2002 р., 2008 р. та 

2011 р. З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з 

метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки 

Міністерство освіти і науки України у серпні 2013 р. затвердило Орієнтовні 

вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану. 

Нововведенням у початковій школі періоду, що досліджується, стало 

запровадження з 2000/01 навчального року нової форми контролю – 
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державної підсумкової атестації. З’ясовано динаміку змін у проведенні 

державної підсумкової атестації згідно з відповідними положеннями 2008 та 

2014 рр. 

На основі аналізу державних документів охарактеризованорозвитк 

тенденції з упровадження особистісно орієнтованого навчання у початковій 

освіті. Зокрема, доведено, що протягом 1991–2019 рр. Міністерство освіти та 

науки приділяло значну увагу унормуванню функціонування індивідуального 

навчання, яке в системі загальної середньої освіти є однією з форм 

організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення 

права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Тимчасові 

положення та Положення, які затверджувалися у 1992, 1993, 2000, 2002, 

2016 рр., визначали мету індивідуального навчання, контингент учнів, які 

можуть ним скористатись, коло осіб, які мають право здійснювати 

індивідуальне навчання, особливості його організації та фінансування. 

Оскільки в цих документах зазначалося, що обрати індивідуальну форму 

навчання можна вже у першому класі, їх зміст відображав у тому числі 

специфіку початкової освіти. Так, згідно з Положенням 1993 р. навчання 

дітей молодшого шкільного віку могли здійснювати їхні батьки, відповідно 

до Положення 2002 р. у разі здійснення індивідуального навчання за 

однотипними індивідуальними програмами учнів 1–4-х класів на окремих 

заняттях можна було об’єднувати в групи чисельністю не більше 5 осіб, у 

Положенні 2016 р. зазначалося, що освітній рівень учнів 1–4-х класів за умов 

індивідуального навчання має відповідати вимогам Державного стандарту 

початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 квітня 2011 р. тощо. Показано, що розвиток індивідуальної 

форми здобуття загальної середньої освіти сприяло створенню оптимальних 

умов для врахування особистісних потреб учнів, їхніх можливостей, стану 

здоров’я, здібностей, нахилів, талантів. Обґрунтовано, що на розвиток 

підходів до здійснення індивідуальних форм навчання в початковій школі 

впливали як суто педагогічні, концептуальні підходи, так і загальнополітичні 

події в країні (тимчасова окупація території Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя).  
 

Підтема (завдання НД): «Тенденції реформування шкільної освіти в 

Україні у добу незалежності: підготовка майбутніх учителів» 

(виконавець –Євтух М.Б.) 

На підставі аналізудержавних документів (1991-2000 рр.),  доведено, що 

діяльність НУШ має будуватися як інноваційна педагогічна діяльність, 

окреслено основні аспекти такої діяльності, одним з ключових серед них є 

підготовка майбутнього вчителя до творчої реалізації нової освітньої 

стратегії - компетентнісної. Аналіз проблеми формування педагогічної 

майстерності вчителя в її історичному контексті аргументує тезу, що сучасне 

розуміння педагогічної майстерності має базуватися на творчому 

осмисленнінаціональної педагогічної спадщини, практичний і науковий 

інтерес до якої останнім часом помітно посилюється через те, що ідеї 
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великих педагогів минулого вічні, мають загальногуманістичний характер і 

особливого звучання набувають в наш час, коли перебудовується навчальний 

і виховний  процес як в загальноосвітній, так і у вищій школі. Встановлено, 

що в останні роки психолого-педагогічна наука накопичила значний 

методичний досвід, який повинен стати здобутком кожного майбутнього і 

працюючого вчителя, сприяти розвитку творчих можливостей, але, на 

превеликий жаль, вузівські підручники з педагогіки  і психології, а також 

окремі методики занадто мало уваги приділяють питанням педагогічної 

майстерності. Відсутність у навчальних планах педагогічних закладів вищої 

освіти, які готують майбутніх вчителів, таких дисциплін, як «Основи 

педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», спецкурсів та 

спецсемінарів з цієї проблеми, а також посібників, де розкривалася б система 

формування майстерності вчителя,  гальмує практичне вирішення проблеми 

вдосконалення надзвичайно актуальної (особливо у світлі потреб НУШ) 

педагогічної майстерності. 

З’ясовано, що, починаючи з 2000-х років Державна програма «Вчитель» 

стала основою для прийняття рішень, координації дій органів законодавчої і 

– виконавчої влади, громадських організацій щодо поліпшення стану і 

подальшого розвитку педагогічної освіти та забезпечення високої суспільної 

результативності професійної діяльності педагогічних кадрів. Втім все ж не 

вдалося подолати невисокий соціальний статус педагога. 

Показано, як суть акмеологічного підходу у становленні професійної 

успішності майбутнього вчителя полягає у вивченні особистості як цілісного 

феномена в єдності її показників: єдність інтелектуального і емоційного її 

розвитку; її спрямованість на саморозвиток і самоосвіту; мотиваційні 

чинники досягнення високих результатів професійної діяльності. Розвиток 

професіоналізму педагога з позицій акмеологічного підходу – це процес 

удосконалення професійної діяльності, її результату та особистісне зростання 

педагога, спрямованість на формування акмеологічної позиції майбутнього 

вчителя, а кінцевим результатом реалізації акмеологічного підходу є 

акмеологічна спрямованість особистості, одним із важливих компонентів 

якої має бути сформоване прагнення  професійного успіху: мотивація 

досягнення, прагнення до саморозвитку, готовність до творчої професійної 

діяльності, здатність до рефлексії та саморефлексії. Доведено, що 

акмеологічний підхід до становлення професійної успішності впливає на всі 

аспекти життєдіяльності вчителя, змінює мотиви, потреби, ціннісні 

установки на людиноцентровані, визначає гуманістичну спрямованість 

особистості. В той же час, акмеологічна спрямованість вчителя на постійний 

саморозвиток і самовдосконалення є джерелом підтримки сталості 

професійної успішності впродовж усього професійного шляху, визначає 

високу продуктивність та емоційну комфортність у професійній діяльності.  

Обґрунтовано засади  сучасної професійної підготовки у закладі вищої 

освіти.Аргументовано, що єдиний шлях до успіху в питаннях підготовки 

майбутнього вчителя є постійне удосконалення на науковій основі освітнього 
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процесу у закладах вищої освіти, який має спрямовуватися на систематичне 

навчання студентів педагогічної діяльності. Кожний вчитель має бути не 

просто «споживачем» педагогічних знань, а й глибоко творчим дослідником, 

виступати носієм нової творчих думки і їх узагальнень. 

Обґрунтовано, що значущість розвитку професійної успішності 

майбутніх учителів, обумовленого вимогами постіндустріального суспільства 

до забезпечення високого рівня професіоналізму фахівців відповідно до 

світових стандартів; необхідністю створення конкурентоздатної вітчизняної 

системи вищої освіти, інтегрованої до Європейського простору вищої освіти; 

суспільним замовленням на успішного вчителя (Концепція НУШ). 

Орієнтирами мають бути пріоритетні ідеї і завдання підготовки майбутніх 

вчителів, проголошені у державних нормативно-правових документах: 

Закони України «Про вищу освіту» (2014 р., із змінами і доповненнями), 

«Про освіту» (2017), Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної 

освіти (2013), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-

2021 рр. (2013), Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 рр. 

(2015), Концепція Нової Української школи (2016).Виняткова роль у 

підготовці нового успішного й конкурентоспроможного вчителя належить 

педагогічній практиці, специфіка якої полягає в самостійному виконанні 

студентами-практикантами повноцінної професійної навчально-виховної 

діяльності.Концепція НУШ акцентує увагу на підготовці умотивованого 

вчителя, який має свободу творчості, у якого сформовано усвідомлене 

прагнення розвивається професійно. Доведено, що у процесі підготовки 

майбутнього вчителя мають бути чітко визначені основні пріоритети, шляхи 

оволодіння педагогічною майстерністю, прийоми творчої адаптації до змісту 

і структури професійної діяльності. Водночас підготовка студента- 

майбутнього вчителя має характеризуватися фундаментальністю, 

багатоаспектністю та цілісністю. 

 

Підтема (завдання НД): «Тенденції реформування шкільної освіти в 

Україні у добу незалежності: освіта дітей з особливими потребами» 

(виконавець – Шевченко С.М.) 

З’ясовано, що протягом  1991–2000 рр. в Україні діяли 3 різновиди 

спеціальних шкіл (школи-інтернати) для дітей з особливими потребами (І, І-

IІ, I-ІІІ ступенів). Їх головне завдання полягало узабезпечення права дітей з 

особливостями психофізичного розвиткуна здобуття певного освітнього 

рівня, на одержання корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом 

спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з 

корекційно-розвитковою роботою й медичною реабілітацією. Встановлено, 

що навчально-виховний процес у спеціальній школі здійснювався з 

урахуванням особливостей  психічного та фізичного розвитку учнів, що 

знаходило відображення у змісті, формах і методах їхнього навчання, у 

розробленні відповідного режиму дня, здійсненні  корекційно-розвиткової, 

лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів, сприянні їхній 
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соціалізації шляхом формування трудових умінь, уможливлення здобуття 

професійної підготовки. 

Установлено, що з 2003 р. в Україні учні молодших класів спеціальних 

шкіл з вадами психофізичного розвитку забезпечувалися засобами 

індивідуальної корекції, а діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування – перебували на повному державному утриманні та 

користувалися матеріальними пільгами. Обґрунтовано педагогічну цінність 

«Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) 

України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку» (1993 р., 

удосконалене 2000 р., доопрацьоване 2010 р.), що сприявзабезпеченню 

загального, цілеспрямованого розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами. Новим кроком у розвитку освіти таких дітей стало затвердження 

«Положення про навчально-реабілітаційний центр» (2012 р.), що як заклад 

розширював можливості і права на освіту дітей зі складними вадами 

розвитку, їхню інтеграцію в суспільство. 

Встановлено, що у 2011-2017 рр. основними державними навчальними 

закладами для дітей з особливими освітніми потребами були: спеціальні 

загальноосвітні навчальні заклади, навчально‐реабілітаційні центри та 

спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах. За даними 

Міністерства освіти та науки (2011) функціонувало 396 спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів, де навчалося 54,1тис. дітей. Окрім 

того, в системі МОН України працювало близько 40 

навчально‐реабілітаційних центрів для дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. У підпорядкуванні Міністерства праці та соціальної політики 

функціонувало 298 реабілітаційних центрів, з них 208 – центрів ранньої 

реабілітації дітей з порушеннями розвитку, 90 – центрів медико‐соціальної та 

професійно‐трудової реабілітації. Реабілітаційні послуги діти та молодь з 

порушеннями психофізичного розвитку одержували і в 46 центрах 

соціально‐психологічної реабілітації, підвідомчих Міністерству у справах 

сім’ї, молоді та спорту. 

Спеціальні навчальні заклади для дітей з особливими потребами 

розвитку реалізують програми початкової, основної та середньої (повної) 

загальної освіти, складені на основі Державного стандарту спеціальної 

освіти.  

Доведено, що новий стратегічний підхід до організації освіти дітей з 

особливими потребами в Україні розпочався з розробленням і прийняттям 

«Концепції розвитку інклюзивного навчання» (2010), на підставі якої 

інклюзивне навчання визначалося як комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими потребами шляхом 

організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі 

застосування особистісноорієнтованих методів навчання, з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

З’ясовано, що сучасне освітнє законодавство України забезпечує 

правові засади подальшого розвитку освіти дітей з особливими 
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потребами,створення умов для їхнього навчання, реабілітації, соціальної 

адаптації, інтеграції в суспільство. Відповідно до Закону України «Про 

загальну середню освіту», розділу ІV Національного плану дій на 2012 р. 16 

серпня 2012 р. (№ 920) було затверджено нове «Положення про навчально-

реабілітаційний центр (НРЦ)», який є загальноосвітнім навчальним закладом 

для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 

порушеннями розвитку. У його діяльності передбачено здійснення 

комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, 

здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень. Важлива 

роль навчально-реабілітаційних центрів полягає у забезпеченні права на 

освіту осіб з особливими освітніми потребами у поєднанні з комплексною 

реабілітацією таких учнів. У реабілітаційному відділенні 

НРЦнадаваютьсякорекційно-розвиткові послуги постійному контингенту 

(діти з особливими освітніми потребами, які були учнями НРЦ) та змінному 

(вихованці дошкільних навчальних закладів з інклюзивними групами, учні 

класів з інклюзивним навчанням та спеціальних класів ЗНЗ, учні, які 

навчалися за індивідуальною формою). Крім того, у структурі НРЦ 

створюються і діють центри раннього втручання, консультативні пункти для 

батьків, ресурсні центри інклюзивної освіти, соціально-психологічні служби.  

Визначено, що основними напрямами роботи НРЦ є: забезпечення 

корекційно-розвивальних реабілітаційних послуг для дітей з особливими 

потребами, визначених в рамках Індивідуальної програми розвитку; 

консультативно-методична допомога педагогам та батькам, надання 

необхідних освітніх ресурсів; рання допомога дітям з нозологіями, супровід 

батьків дітей із особливими потребами; професійна підготовка учнів.  

Встановлено, що в 2016/2017 н.р. із загальної кількості дитячих 

закладів (957) з інтернатною формою утримання дітей найбільш поширеними 

були загальноосвітні школи-інтернати та спеціальні школи-інтернати, 

включаючи навчально-реабілітаційні центри (для дітей з особливими 

освітніми потребами), 76% від загальної кількості закладів, у них навчалося 

54,4% від кількості дітей, що були вихованцями закладів. У 2016/17 н. р. 

працювало 91 спеціальна школа для дітей, яка потребувала корекції 

фізичного чи розумового розвитку, навчанням у них було охоплено 61,2 тис. 

учнів. У їх складі налічувалося 238 закладів для розумово відсталих (38,4 тис. 

учнів), 30 – для дітей з вадами зору (5,1 тис), 59 – для дітей з вадами слуху 

(7,3 тис), 18 – для дітей з наслідками поліомієліту та церебрального паралічу 

(2,3 тис), 14 – для дітей з важкими порушеннями мовлення (3,2 тис), 32 – для 

дітей із затримкою психічного розвитку (4,9 тис. учнів). Загалом у системі 

інтернатних закладів у 2016/17 н.р. діяло 44 навчально-реабілітаційні центри, 

у яких виховувалися діти з особливими освітніми потребами: з вадами слуху, 

зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, порушеннями 

опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою 

психічного розвитку. Доведено, що в Україні створено розгалужену мережу 

спеціальних освітніх закладів, дедіти з порушеннями психофізичного 
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розвитку не лише здобувають освіту відповідного їхнім можливостям рівня, а 

й вдосконалюють особистісні якостей, отримують корекційно-

реабілітаційну,лікувально-оздоровчу допомогу, допомогу у подальшій 

соціалізації, інтеграції у суспільство.Охарактеризовано позитивні зрушення 

у розширенні змісту освіти у школах для дітей з особливими потребами, у 

створення сприятливих умов для їх швидкого адаптування до нового 

оточення. З’ясовано підходидо навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, а саме: інклюзивне та інтегроване навчання; білінгвальне 

(двомовне) навчання дітей глухих та із зниженим слухом (уведення 

української жестової мови як навчального предмета та засобу навчання); 

формування життєвої компетентності у процесі навчання та реабілітації дітей 

з особливими освітніми потребами. 

 

ВИСНОВКИ 

У результаті бібліографічного пошуку, аналітичного вивчення 

законодавчих, офіційних документів, нормативних актів, статистичних 

відомостей, змісту шкільних програм і навчальних планів (різних типів шкіл, 

що функціонували на теренах суверенної України у 1991-2010 рр., а також 

аналізу наукового доробку українських і зарубіжних учених, які розробляли і 

досліджували питання реформування української освіти, насамперед  

шкільної галузі, у добу незалежності, систематизовано і вперше 

представлено системну реконстркуціюреформовчих процесів в галузі 

української загальної середньої освіти в умовах незалежного 

державотворення. 

Найважливіші результати виконання планової НД 

Встановленозакономірність: 

стратегія гуманізації шкільної освіти у вияві особистісно орієнтованого 

навчання і визнання дитини/людини найвищою цінністю, проголошення 

всебічної підтримки у розкриття її здібностей і потенцій у ході якісного 

освітнього процесу, виявляє детермінуючу функцію гуманізації як 

імперативної вимоги забезпечення дитиноцентризму та якості середньої 

загальної освіти. І навпаки –  недитиноцентрована і неякісна середня освіта 

не може вважатися гуманістичною, бо затримує розвиток і не сприяє 

самореалізації особи. 

Уперше обґрунтовано, що в освітній політиці держави в галузі шкільної 

освіти слід виокремлювати стратегічні (загальнодержавні) й тактичні 

(локально-галузеві) стратегії, які сукупно насамперед і визначають відповідні 

тенденції розвитку освіти, хоча у синергії з ними виявляються й сингулярні 

тенденції. До загальнодержавних віднесено 1) стратегію державо- і 

націєтворення, 2) стратегію демократизації суспільного життя (обидві 

сформульовано відразу після здобуття незалежності), 3) стратегію на 

євроінтеграційний розвиток країни, що увиразнилася з початком ХХІ ст., 

4) стратегію на інноваційний розвиток української держави, що 

викристалізовується останніми роками. Відповідно до цих 
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загальнодержавних стратегій розвитку країни й освіти локально-галузеві 

стратегії формулюються і конкретизуються як розроблення національного 

законодавства у галузі освіти, утвердження української мови єдиною мовою 

навчання, урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного і 

громадянського виховання школярів, введення національного компоненту у 

зміст шкільної освіти (до 1.); як упровадження гуманістичної особистісно 

орієнтованої парадигми в шкільній освіті (перехід від знаннєвої парадигми), 

поширення різноаспектної диференціації й індивідуалізації навчального 

процесу,профільного навчання в старшій школі, уведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання випускників шкіл і наступне 

прозоре зарахування бажаючих на навчання до університетів, поширення 

варіативності у всіх ланках і формах освіти, децентралізація управління 

освітньою галуззю (характеризуємо як амбівалентну тенденцію), а також 

перебудова освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти на 

компетентнісних засадах, що є новітнім вектором модернізації освіти у 

напрямі її раціональної прагматизації і забезпечення кожній особі 

конкурентоспроможності на ринку праці  (до 2.); як запровадження 

стандартизації всіх рівнів освіти, узгодження українського шкільного 

курикулуму із європейським і кращими світовими зразками (до 3.); як 

стрімке поширення комп’ютеризації і освіти, і самого життя громадян, 

диджиталізації, що спричинює істотні трансформації у підходах до освіти, які 

ще повною мірою неосмислені вченими (до 4.). На основі аналізу державних, 

галузево-нормативних документів про шкільну освіту (1991-2017) доведено, 

(а) що для середньої освіти суверенної України донині (з 1992 р.)  

перманентною залишається державна освітньо-політична стратегія на 

розбудову національної української освіти, що обумовлено часовою тяглістю 

складного націєтворчого процесу, який, своєю чергою, теж залежить від 

спрямування і змісту освіти (насамперед середньої, оскільки вона сукупно 

охоплює близько третини населення України); (б) що зміни стратегічних 

цілей у розвитку освіти є наслідком зміни політичного курсу держави, а 

внутрішня боротьба за владу в країні спричинює не завжди вмотивовані 

зміни у керівництві МОН України і відповідно у його діяльності. Це не 

сприяє дотриманню виваженої послідовності у реалізації реформ, політизує 

освітні трансформації й гальмує розвиток освіти. 

Висвітлено й узагальнено внесок українських учених (І.Бех, 

М.Боришевський, В.Кремень, О.Лутай, О.Савченко) в узасаднення 

парадигми гуманізації й дитиноцентризму в шкільній освіті (Дічек Н.П.) 

Здійснено системний аналіз архітектоніки освітніх реформ протягом 

років незалежності України; окресленопозитивні зрушення в галузі 

державної політики відносно освіти, а також наголошено на серйозних 

втратах, яких вона зазнала внаслідок науково необґрунтованого 

реформування. Доведено, що втрати пов’язані з хиткістю і недостатнім 

опрацюванням філософських основ освітніх стратегій; ігноруванням 

феномену «тектонічних зрушень» в сучасній науці і освіті; невмінням 
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гармонізувати «своє» і «чуже» та ставкою на «пишномовні доктрини і 

програми», позбавлені як справжніх оригінальних модернізаційних ідей, так і 

дієвих (в українських реаліях) механізмів їх утілення. Визначено основні 

проблеми шкільної освіти та запропоновано механізми забезпечення її якості 

й конкурентоспроможності на основі імперативу «філософія – освіта – 

виховання». Доведено, що філософія у реформуванні освіти є не лише 

концептуальним ядром, а й креативною платформою, на основі якої має 

формуватися і нове бачення та розуміння людини, і новий образ освіти. Якщо 

«освітня матриця» не має філософського осмислення цілей і завдань, вона 

набуває рецептурного характеру, стає обездушеним набором інструкцій, 

правил та вказівок (П.Ю.Саух). 

Обґрунтовано значущість етики відповідальності для побудови 

методології соціальних досліджень загалом і методології досліджень 

розвитку освіти зокрема. Доведено, що соціальна відповідальність – й 

індивідуальна, і колективна – має стати основою вибору парадигми розвитку 

системи освіти України. Узагальнено, що наявні в українській системі освіти 

парадигми є або неможливими до застосування (традиціоналізм), або ж 

функціонально недостатньо ефективними (модернізм) або надмірно 

ризикованими (постмодернізм). Аргументовано, що чинними парадигмами 

дослідження освіти, зокрема й шкільної, є історична, ґенераційна, безпекова 

та феліцитарна. Висунуто гіпотезу, що нова парадигма освіти для України 

має бути орієнтованою на відтворення громад. Громада має допомогти 

здобувачеві освіти зробити правильний вибір на користь навчання і освіти, 

сформувати цінності, які слугуватимуть мотивацією до навчання поруч з 

прагненням кожної людини до власного саморозвитку. Вибір на користь 

освіти – це вибір водночас і спільноти (громади), і особистості, але спільнота 

не може робити цей вибір замість особистості. Обґрунтовано, що у сфері 

освіти має бути мінімізований вплив держави на освіту, але залишається 

право держави на встановлення чіткої рамкової регламентації – має бути 

сформульована державницька ідеологія, побудова і реалізація індивідуальної 

освітньої траєкторії кожного здобувача освіти; що НУШ не може 

послуговуватися лише інструментально-функціональними або лише 

ціннісно-гуманістичними критеріями, натомість обидва типи критеріїв мають 

стати складовими більш загальної методології ціннісного функціоналізму, 

яка знаходить втілення у національній освітній ідеї. З’ясовано, що критичне 

мислення має бути представленим у чотирьох основних вимірах: у змісті 

освіти (як демократичні цінності і культура змагальності), у формі освіти 

(знання правил мислення, аргументації і ведення дискусії), у мотивації до 

освіти (враховуючи досвід критичної педагогіки), в особистісній 

ангажованості у освіту (не лише педагогічна майстерність, але й відданість 

педагогічному покликанню) (М.І.Бойченко). 

Обґрунтовано динамікурозвитку тенденції з упровадження особистісно 

орієнтованого навчання у початковій освіті; Визначено ключові тенденції у 

реформуванні української початкової освіти: збагачення інституційних форм 
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здобуття початкової освіти; упровадження варіативності у формування 

змісту такої освіти; розвиток підходів до навчання і виховання школярів на 

засадах компетентнісного підходу; стандартизація початкової освіти як 

засіб визначення й конкретизації освітніх вимог, як шлях збереження й 

впорядкування різнопланових освітніх технологій та підходів, що сприяють 

інноваційним процесам, як забезпечення якості освіти; гуманістичні зміни у 

підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів. Узагальнено динаміку 

розвитку індивідуальної форми навчання у початковій школі протягом 1992-

2016 рр. Доведено, що на розвиток підходів до здійснення індивідуальних 

форм навчання в початковій школі впливали як суто педагогічні, 

концептуальні підходи (встановлення категорій учнів, які можуть ним 

скористатись, кола осіб, які мають право його здійснювати, особливості його 

організації), так і загальнополітичні події в країні (тимчасова окупація 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя)(Н.Б.Антонець). 

Встановлено, що загальною тенденцією розвитку профільного навчання 

старшокласників є орієнтація на широку диференціацію, варіативність, 

багатопрофільність навчання, інтеграція загальної і допрофесійної освіти. 

Профільне навчання базується на стандартизації освіти, що має не лише 

впорядковувати результати навчання й вимоги до освітнього процесу, а й 

забезпечувати врахування змін у цьому процесі, які інтенсивно продукує 

сучасність. З’ясовано, що остаточний перехід до профільного навчання в 

старших класах загальноосвітніх навчальних закладів відбувся 2010 р., а до 

цього відбувалося завершення розробки програмно-методичного 

забезпечення. Перехід до профільної освіти старшокласників відбувався в 

контексті переходу загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання. 

Обґрунтовано, що із затвердженням 2013 р. нової (третьої) редакції 

«Концепції профільного навчання» профільна старша школа має створювати 

не лише сприятливі умови для врахування й реалізації індивідуальних 

особливостей, інтересів і потреб учнів, а й формувати у них професійні 

орієнтації й усвідомлення практично зумовленої потреби навчання упродовж 

життя. Концепцією передбачено три групи загальноосвітніх предметів: 

базові, профільні й курси за вибором. З’ясовано, що базові загальноосвітні 

предмети, обов’язкові для всіх профілів навчання, здебільшого – 

одногодинні, що не сприяє компетентнісному засвоєнню матеріалу і 

зводиться до формального виконання програми; запровадження «елективних 

курсів», покликаних забезпечити й підготовку до вибору профілю в основній 

школі, й сам процес профільного навчання в старшій школі, стало ключовою 

позитивною тенденцією реформування шкільної освіти у 2000-2010 рр. Вони 

забезпечують не лише індивідуалізацію навчання, а й соціалізацію учнів, а 

також сприяють їхній підготовці до усвідомленого вибору майбутньої 

професійної діяльності (А.А.Загородня). 

Встановлено, що за роки незалежності в Україні, зокрема, починаючи з 

2010 р., було розроблено нову освітню політику для дітей з особливими 

потребами, реалізація якої сприяла забезпеченню їхніх прав й інтересів, а 



46 

 

також здійсненню їхнього коригуючого й медичного забезпечення; відбулися 

позитивні зрушення у розширенні змісту освіти дітей з особливими 

потребами, у створенні сприятливих умов для їхнього навчання й 

адаптування до життя у соціумі. Визначено, основним підходами до навчання 

дітей з особливими освітніми потребами стали: інклюзивне та інтегроване 

навчання; білінгвальне (двомовне) навчання дітей глухих та із зниженим 

слухом (уведення української жестової мови як навчального предмета та 

засобу навчання); формування життєвої компетентності у процесі навчання 

та реабілітації. Доведено, що стратегічно значущим зрушенням стало 

прийняття «Концепції розвитку інклюзивного навчання» (2010), яка 

докорінно змінювала державний підхід до освіти дітей з особливими 

потребами, декларуючи комплексне  забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти таким дітям шляхом організації їхнього навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих 

методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності таких дітей, запровадження інституту помічників 

учителя. Відкриття інклюзивних класів, а також оновлених (за змістом освіти 

і формами роботи, спрямованими на відновлення здоров’я, здобуття освіти 

відповідного рівня, корекцію порушень, здійснення комплексних 

реабілітаційних заходів) навчально-реабілітаційних центрів для дітей із 

комбінованими (складними) вадами розвитку стало якісно новим етапом 

розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами. Визначено 

кількісні зміни та зміни у змісті роботи шкіл для дітей з особливими 

потребами (С.М.Шевченко). 

Аргументовано, що забезпечення якісно нового рівня професійної 

підготовки вчителів на засадах збереження національних надбань та 

використання кращих зразків світового досвіду, проголошених у 

законодавчих документах України, у поєднанні з упровадженням 

компетентнісних вимог до фахової підготовки вчителя стали головними 

векторами реформаторських змін з оновлення змістових, організаційних та 

процесуальних аспектів підготовки успішних та конкурентоспроможних 

учителів нової генерації. Значущість розвитку професійної успішності 

майбутніх учителів обумовлена вимогами суспільства до забезпечення 

високого рівня професіоналізму фахівців відповідно до світових стандартів; 

необхідністю створення в Україні конкурентоздатної системи вищої освіти, 

інтегрованої до Європейського простору вищої освіти; суспільним 

замовленням на успішного вчителя (Концепція Нової Української школи, 

2016). З’ясовано, що Концепція НУШ узгоджує підготовку вчителя з 

потребами ринку освітніх послуг, орієнтує на формування умотивованого 

вчителя, творчого й у постійному професійному розвитку. Водночас 

підготовка вчителя має характеризуватися фундаментальністю, 

багатоаспектністю та цілісністю (М.Б.Євтух). 

Відповідно до мети і визначених завдань у ході дослідження було 

розв’язано кілька фундаментальних задач, пов’язаних з філософсько-освітнім 
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та хронотопічним аналізом реформаційних процесів у галузі середньої 

освіти, що є внеском у теорію і практику розвитку цієї освітньої ланки. 

Наукова новизна здобутих результатів: 

1. Обґрунтовано закономірність: стратегія гуманізації шкільної освіти у 

вияві особистісно орієнтованого навчання і визнання дитини/людини 

найвищою цінністю, проголошення всебічної підтримки у розкриття її 

здібностей і потенцій у ході якісного освітнього процесу, виявляє 

детермінуючу функцію гуманізації як імперативної вимоги забезпечення 

дитиноцентризму та якості середньої загальної освіти. І навпаки –  

недитиноцентрована і неякісна середня освіта не може вважатися 

гуманістичною, бо затримує розвиток і не сприяє самореалізації особи. 

2. Уперше на міждисцсплінарному рівні, на основі поєднання історико-

педагогічного та філософсько-освітнього підходів до осмислення 

реформаційних процесів у середній освіті розкрито ієрархію освітніх 

загальнодержавних і корельованих з ними локально-галузевих стратегій 

розвитку шкільної освіти протягом 1991-2017 рр. Виокремлено і 

схарактеризовано низку тенденцій у здійсненні політики реформування 

галузі середньої освіти, їх типи: позитивні і негативні (деструктивні) 

тенденції; ті, що є похідними від загальнодержавних стратегій – поширення 

україномовності засобами середньої освіти; запровадження стандартів освіти 

як шлях до забезпечення якісної освіти і можливості її контролю; оновлення 

змісту шкільної освіти відповідно до європейських зразків; розбудова 

старшої профільної школи як поглиблення особистісно орієнтованої освіти; 

урізноманітнення форм, методів, технологій  навчання, пріоритетність 

варіативного підходу в реалізації освітнього процесу; посилення 

раціональної прагматизації мети шкільної освіти (запровадження 

компетентнісного підходу до навчання), і ті, що виявилися сингулярними 

(«чорний лебідь», наприклад, тенденція гуманітаризації освіти, що стала 

нежиттєздатною у добу цифровізації), реформаційні й контрреформаційні. 

3. Висунуто гіпотезу, що неготовність сучасного суспільства адекватно 

боротися з пандеміями коріниться у недосконалості системи освіти: слід 

готувати нові покоління до життя за нових природних, соціальних, 

психологічних умов, виробляти нові канони здоров’я, засоби його 

превентивного та прямого захисту.  

4. Обґрунтовано концептуальне положення, що без філософського 

розуміння глобальних прогностичних функцій і технологічних можливостей 

освіти важко розраховувати на повноцінне обґрунтування стратегії й 

політики у цій сфері, на продуктивний творчий пошук ефективних підходів 

до організації багатопланової освітньої діяльності та методів її здійснення. 

Встановлено, що коли педагогіка не має філософського осмислення власних 

цілей і завдань, вона набуває рецептурного, патерналістського характеру, 

стає обездушеним набором інструкцій, правил, вказівок. Доведено, що 

філософія виступає не лише концептуальним ядром, але й креативною 
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платформою, на основі якої має формуватися як нове бачення й розуміння 

людини, так і новий образ освіти. 

Кінцеві результати  виконання НД мають теоретичне і науково-

пізнавальне значення у сенсі збагачення знання про історії української освіти: 

- теоретичне значення виконаного дослідження полягає, по-перше, у 

розкритті своєрідності реформвчих процесів у шкільній освіті суверенної 

України, а отже – у поглибленні знання про історико-педагогічний і освітній 

процес в Україні, по-друге, в одержанні філософського аналізу й історико-

педагогічної ретроспективи зазначених процесів, авторського тлумачення 

механізмів формування освітніх парадигм, узасаднення й затухання 

тенденцій в освітній державній політиці і власне у середній ланці української 

освіти; 

- науково-пізнавальне значення полягає у збагаченні знання про 

українську історію освіти і педагогіки, адже здобуті у ході дослідження нові 

відомості про розвиток мовної політики, моделі особистісно орієнтованого 

виховання, діяльність МОН України, стандартизаціюпочаткової і середньої 

освіти, профілізацію старшої школи тощо сприяють закріпленню історичної 

памяті про перші десятиріччя незалежного буття України в аспекті розбудови 

шкільної освіти 

- науково-практичну значущість для сучасної освіти має створена 

співробітниками відділу монографія«Парадигми розвитку та тенденції 

реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності (1991−2017)», 

матеріали якої можуть бути використані для оновлення і доповнення 

загальнопедагогічних навчальних курсів у педагогічних ЗВО різних рівнів 

акредитації, у закладах післядипломної педагогічної освіти, а також у 

науково-пошуковій діяльності освітян-дослідників. 
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3. Social and educational services for children with disabilities: history, theory and 

practice: joint monograph. / scientific editing doctor of pedagogical sciences, professor O. O. 

Kravchenko.Uman. Poznań Wydawnictwo UniKS Press, Druk: Drukarnia CCS Druk Cyfrowy 

Sp. z o.o. Częstochowa (Poland), 2021. С. 11-36. (345 с.)(Польща). 

4. Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу 

незалежності (1991-2017): монографія колективна: Дічек Н.П., Саух П.Ю., Євтух М.Б., 

Бойченко М.І., Антонець Н. Б., Загородня А.А., Шевченко С.М.. Київ:, 2021. 

(Підготовлено і подано до друку) 

 

Розділи у колективних монографіях, виданих за кордоном – 5 : 

1. Antonets N.Pedagogical experience of the world level: Oleksandrivska school-khutir for 

the deaf (1903–1911).Socialandeducationalservicesforchildrenwithdisabilities: history, 

theoryandpractice: jointmonograph / scientificeditingdoctorofpedagogicalsciences, 

professorO. O. Kravchenko. Częstochowa (Poland), 2021. P. 37–51. 

URL:http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726456 

2. Dichek N. The First Steps in the State Systematization of Special Education: Ukrainian 

Experience. In monography: Trends and prospects of the education system and educators’ 

professional training development (Eds. Mariia Oliinyk, Otilia Clipa, Malgorzata Sawiak-

Ososinska). LUMEN (Iasi, Romania), 2020. P. 349-362. (535 с.) URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/725696/ (Румунія). 

3. Dichek N.Originsof inclusive education of students in Ukraine.Social and educational 

services for children with disabilities: history, theory and practice: joint monograph. / scientific 

editing doctor of pedagogical sciences, professor O. O. Kravchenko.Uman. Poznań 

Wydawnictwo UniKS Press, Druk: Drukarnia CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o. Częstochowa 

(Poland), 2021. С. 11-36. (345 с.)(Польща). 

4. Саух П. Ю. Від розбалансованості до синергії освітньогопроцесу: проблеми і 

перспективи. Горизонт духовності виховання = TheHorizonofSpiritualityofEducation: 

колективнамонографія / Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджментуосвіти ; уклали й 

підготували Й. Кевітас та О. Отич. Вільнюс,2019. C. 74–91. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/719526/1/Gorizont2.pdf 

5. Shevchenko S.«Kyiv charity school for deaf and dumb children» (first quarter of the 

20
th

 century).Social and educational services for children with disabilities: history, theory and 

practice: joint monograph. / scientific editing doctor of pedagogical sciences, professor O. O. 

Kravchenko. Uman. Poznań Wydawnictwo UniKS Press, Druk: Drukarnia CCS Druk Cyfrowy 

Sp. z o.o. Częstochowa (Poland), 2021. С. 53-76. (345 с.)(Польща).URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=726267 

 

Розділи у колективних монографіях –  7: 

1. Бойченко М.І. Філософсько-правові аспекти соціальної комунікації за доби 

глобалізації: універсальне та партикулярне, системне та інституційне. Державно-правове 

https://lib.iitta.gov.ua/719269/
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726456
https://lib.iitta.gov.ua/725696/
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=726267
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регулювання суспільних відносин в умовах глобалізаційних викликів: вітчизняні та 

міжнародні реалії : монографія / Київ ун-т права НАН України. Київ, 2019. С. 17-48. (804 

с.) 

2. Бойченко М.І. Природне право на вищу освіту, або Яких змін потребує сучасний 

університет, а що не має змінюватися ніколи. Quo vadis, Університете?:монографія. 

Острог: Вид. нац-ного ун-ту «Острозька академія», 2020. С. 69–

83.URL: https://lib.iitta.gov.ua/721014/ 

3. Дічек Н.П. Роль психологічної служби освіти в індивідуалізації навчально-

виховного процесу в Україні (1991–2010 рр.). Професійна підготовка фахівців у вимірі 

нових освітніх реалій: український і зарубіжний досвід : монографія / Ін-т педагогіки 

НАПН України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. Івано-Франківськ, 2019. С. 

48–61. (340 с.). URL: https://lib.iitta.gov.ua/719417/ 

4. Євтух М.,Терентьєва Н. Підвищення професіоналізму фахівців освітньоїсфери як 

один із напрямів формування людини з новим типом мислення. Професійна підготовка 

фахівців у вимірі нових освітніх реалій: український і зарубіжний досвід : монографія / Ін-

т педагогіки НАПН України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. Івано-

Франківськ, 2019.С. 4–39. (340 с.). URL: https://lib.iitta.gov.ua/719417/ 

5. Саух П.Ю. Про стан і перспективи розвитку освіти в Україні»  (До 30-річчя 

незалежності України). Монографія: КОНВІ ПРІНТ, 2021 (співавтор.).С. 82-86. 

6. Саух П.Ю. Від розбалансованості до синергії освітнього процесу: проблеми і 

перспективи. Горизонтдуховностівиховання: колективнамонографія / The Horison of 

Spirituality of Education: collective monograph. УклалийпідготувалиЙонасКевітастаОленаМ. 

Отич. Вільнюс: Ƶuvedra, 2019. C. 74-91. URL: 

http://lib.iitta.gov.ua/717432/1/horiz._1%2C%202%2C%203d._%D0%B1i%D0%B1%D0%BB_

09.04.19_%D1%80_-

_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81_%D0%B1%

D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%

B8%D0%B5%D0%B9.pdf 

7.  Шевченко С.М. Розвиток шкіл з російською мовою навчання в умовах 

незалежної України як відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної 

освіти (1991–2010). Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: 

український і зарубіжний досвід : монографія / Ін-т педагогіки НАПН України, 

Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. Івано-Франківськ, 2019.С. 126–141. (340 с.). 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/719417/ 

 

Методичні рекомендації: 
1. Перспективність використання досвіду професійної підготовки фахівців 

економічної галузі Республіки Польщі в Україні: методичні рекомендації / Інститут 

педагогікиНАПН України; [уклад. А.А. Загородня]. Київ : Педагогічна думка, 2019. 44 с. 

URL: http://lib.iitta.gov.ua/716519/ 

 

 

Збірники тез і матеріалів конференцій й інших форм науково-методичних 

заходів, проведених відділом: 5   
1. «Практична філософія і Нова українська школа»: зб. (електронний) тез Всеукр. 

наук.-практ. конф., 16 трав. 2019 р., м. Київ. К. : Пед. думка; Інститут педагогіки, 2019. 

168 с. URL: http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=8990 

2. Практична філософія і Нова українська школа: зб. матер. доповідей 

Всеукр.наук.-практ. конф., 16 трав. 2019 р., м. Київ / за заг. ред. Дічек Н. П. Київ: Пед. 

думка, 2019. 132с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/717241/ 

https://lib.iitta.gov.ua/721014/
https://lib.iitta.gov.ua/719417/
https://lib.iitta.gov.ua/719417/
http://lib.iitta.gov.ua/717432/1/horiz._1%2C%202%2C%203d._%D0%B1i%D0%B1%D0%BB_09.04.19_%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/717432/1/horiz._1%2C%202%2C%203d._%D0%B1i%D0%B1%D0%BB_09.04.19_%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/717432/1/horiz._1%2C%202%2C%203d._%D0%B1i%D0%B1%D0%BB_09.04.19_%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/717432/1/horiz._1%2C%202%2C%203d._%D0%B1i%D0%B1%D0%BB_09.04.19_%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/717432/1/horiz._1%2C%202%2C%203d._%D0%B1i%D0%B1%D0%BB_09.04.19_%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/719417/
http://lib.iitta.gov.ua/716519/
http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=8990
http://lib.iitta.gov.ua/717241/
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3. Велетукраїнського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша): збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 жовт. 2019 р., м. Київ / за 

заг. ред. Дічек Н.П. Київ: Пед. думка, 2019. 132 с. URL: 

http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9337 

4. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: зб. тез 

Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю / ред. кол.: Топузов О. М., Сисоєва 

С. О., Дічек Н. П., Култаєва М. Д. та ін. (20 трав. 2020 р., м. Київ) / Ін-т педагогіки НАПН 

України. Київ; Біла Церква: Вид-во «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2020. 228 с. 

URL: http://www.undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9916https://lib.iitta.gov.ua/7

22767/ 

5. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного 

наукового пізнання: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф.з міжнародною участю / ред. кол.: 

Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М. Д. та ін.; 8 черв. 2021 р., м. Київ, Інститут 

педагогіки НАПН України. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2021. URL: 

https://undip.org.ua/library/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-kontroverzy-

suchasnoho-naukovoho-piznannya/ 

 

Довідкова продукція (одиниць - 1) 

Бібліографічні покажчики: 

1. Бібліографічний покажчик наукових праць відділу історії та філософії освіти 

Інституту педагогіки НАПН України (2016–2019) / Інститут педагогіки НАПН України ; 

упоряд. Н. Б. Антонець ; за наук. ред. Н. П. Дічек. Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020.  74 

с.URL : https://lib.iitta.gov.ua/721600/ 

Наукові статті до «Енциклопедії освіти» (2021): 

1. Антонець Н. Б. Грінченко Борис Дмитрович. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. 

ред. академік НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. 

С. 167. 

2. Антонець Н. Б. Емський указ. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік 

НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С. 300–301. 

3. Антонець Н. Б. Інститут шляхетних дівчат. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. 

ред. академік НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. 

С. 412. 

4. Антонець Н. Б. Русова Софія Федорівна. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. 

академік НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С. 

892–893. 

5.  Антонець Н. Б. Русова, Софія Федорівна. Велика українська енциклопедія. URL: 

https://vue.gov.ua/Русова,_Софія_Федорівна 

6. Дічек Н. П.  Брунер Дж. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 

НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.90. 

7. Дічек Н. П.Вернадський В. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік 

НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.102-103. 

8. Дічек Н. П. Ващенко Г. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 

НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.98. 

9. Дічек Н. П. Гербарт Й. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 

НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.153. 

10. Дічек Н. П. Грушевський М. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік 

НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.183. 

http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9337
http://www.undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9916
http://www.undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9916
https://lib.iitta.gov.ua/722767/
https://undip.org.ua/library/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-kontroverzy-suchasnoho-naukovoho-piznannya/
https://undip.org.ua/library/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-kontroverzy-suchasnoho-naukovoho-piznannya/
https://lib.iitta.gov.ua/721600/
https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9D._%D0%91.
https://vue.gov.ua/Русова,_Софія_Федорівна
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11.  Дічек Н. П. Дальтон-план. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік 

НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.195. 

12.  Дічек Н. П. Дьюї Дж. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 

НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020.  С.276-277. 

13.  Дічек Н. П. Духнович В. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН 

і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.274. 

14.  Дічек Н. П. Історія освіти. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік 

НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.430-431. 

15.  Дічек Н. П. Каразін В. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 

НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.436-437. 

16.  Дічек Н. П. Культурологія. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік 

НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.506-507. 

17.  Дічек Н. П. Костюк Г. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 

НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020.  С.493. 

18.  Дічек Н. П. Макаренко А. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік 

НАН і НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.528-529. 

19.  Дічек Н. П. Маслоу А. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 

НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.531. 

20.  Дічек Н. П. Могила П. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 

НАПН України, Президент НАПН України В. Г. Кремень. Київ, 2020. С.584-585. 

21.  Дічек Н. П. Огієнко І. Енциклопедія освіти. 2-е вид. / гол. ред. академік НАН і 
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успішних суспільних змін. Освіта і суспільство. 2019. № 2 (11). Лют. С. 8. URL:  

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716123 

5. Бойченко М.І. Який він – «Феномен освіти»? Рецензія на монографію 

В.П.Андрущенка «Феномен освіти» у 5 томах. Голос України, четв. 30 вер. 2021 р. № 186 

(7686). URL: http://www.golos.com.ua/article/351663  

6. Дічек Н.П. Заключний акорд ювілейного року. Освіта. 2019. 6-13 листоп. 

7. Дічек Н.П. На часі – міжкультурна освіта. Освіта і суспільство. 2019. Липень. С. 

8.  

8. Дічек Н.П. Питання особистісно орієнтованої освіти у надбаннях українських 

психологів (період незалежності). Освіта та суспільство. С. 432-441. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/717138/ 

9. Дічек Н.П. Формувати інноваційну людину: проблеми практичної філософії. 

Освіта і суспільство. 2019. № 5 (14). Трав. С. 9.  

10. Дічек Н.П. Нінель Павлівна Калениченко (27.03.1926 – 18.08.2020). Національна 

Академія Педагогічних наук України, м. Київ, Україна, 2020. C. 1-3. URL: 

http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2023/https://lib.iitta.gov.ua/721979/ 

11. Дічек Н.П.До ювілейної дати Інституту педагогіки НАПН України. Пед. газета. 

2021 (у друці). 

12. Саух П.Ю. Мобілізований Україною. Рец. на книгу: Ткаченко Василь. Україна-

Росія: на сконі «пропонованого часу». Вид. 2-е, доп. К.: Вид-во Політія, 2019. 547 с. 

Освіта і суспільство. 2019. № 4. С. 12-13.URL:https://lib.iitta.gov.ua/717903/ 

13. Саух П.Ю. Формувати медійну людину як новий тип особистості. Освіта і 

суспільство. 2019. №3. С. 3.URL:https://lib.iitta.gov.ua/718483/ 

Інше (форми, які не увійшли до наведених вище)  

1.Саух П.Ю. Проблеми і перспективи впровадження електронного документообігу в 

українських закладах освіти». ІІІ Науково-практичний семінар із міжнародною участю 

«Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», 

(02 бер. 2021 р., Київ), НАПН України (Вітальне слово Сауха П.Ю.).URL: 

http://umo.edu.ua/news/orghanizacija-elektronnogho-dokumentoobighu-v-zakladakh-osviti-ta-

orghanakh-derzhavnoji-vladi 

2. Євтух М.Б. Феномен наукової школи академіка Миколи Євтуха. Київ: Вид-во 

«Альва-Віта», 2021. 170 с. 
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УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НД ПІД ЧАС УЧАСТІ У МАСОВИХ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ– усього 178 :  

2019 

 Співробітники відділу взяли участь у 53 масових науково-практичних заходах, з 

них: міжнародних – 43, всеукраїнських – 8, інші конференції - 2.  

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична філософія і Нова 

українська школа», (16 трав. 2019 р., Київ).  

Організатори заходу:  НАПН України, Відділення загальної педагогіки та філософії 

освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Харківськийнаціональний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди, Луганськийнац-й пед-й ун-т  імені Т.Г. Шевченка.  

У роботі конференції взяли участь 8 співробітників: Дічек Н.П., Сисоєва С.О. – 

тема доповіді «Міжкультурна грамотність як функція сучасного закладу середньої 

освіти», Антонець Н.Б. Тема виступу: «Філософія гуманізму: до питання покарання 

вихованців  спеціальної загальноосвітньої школи для дітей, які потребують  особливих 

умов виховання (школи соціальної реабілітації) (1991–2012)», Загородня А.А. Тема 

виступу: «Організація профільного навчання  в спеціалізованих школах 90-х років ХХ 

століття», Євтух М.Б. Тема виступу: «Підготовка вчителя у контексті українського 

державотворення», Саух П.Ю. Тема виступу: «Основні риси Z-покоління та особливості 

роботи з ним у контексті Нової української школи», Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Виховання основ академічної доброчесності як передумова і складова забезпечення 

якості шкільної освіти», Куліш Т.І. Тема виступу: «Процеси диференціації у початковій 

освіті України  як підґрунтя її модернізації», Шевченко С. М. Тема виступу: «Розвиток 

навчально-виховних закладів для дітей із особливими потребами в умовах незалежної 

України (1991–2000)». 

Мета заходу – визначення й обговорення  нагальних освітньо-філософських 

питань,  пов’язаних з модернізацію української освіти  в постнекласичну добу. 

 Результати. За матеріалами педагогічних читань видано:  

 Практична філософія і Нова українська школа: зб. матер. доповідей Всеукр.наук.-

практ. конф., 16 травня 2019 р., м. Київ / за заг. ред. Дічек Н. П. Київ: Пед. думка, 2019. 

132 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/717241/ 

 

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2018 р. № 2465-VIII  та 

відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 18 жовтня 

була проведенаВсеукраїнськанауково-практична конференція«Велет українського 

слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша)» . 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Велет українського слова (До 

200-ліття Пантелеймона Куліша)», (18 жовт. 2019 р., Київ).  

Організатори заходу:  НАПН України, Відділення загальної педагогіки та філософії 

освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 

України.  

У роботі конференції взяли участь 7 співробітників: Дічек Н.П. – тема доповіді 

«Штрихдо портрета Пантелеймона Куліша-просвітника», Антонець Н.Б. Тема виступу: 

««Сільська бібліотека» Пантелеймона Куліша в контексті громадсько-педагогічного руху 

другої половини XIX ст.», Загородня А.А. Тема виступу: «Зміст і структура діяльності 

профільних класів старшої школи вконтексті сучасних трендів розвитку освіти», Євтух 

М.Б. Тема виступу: «Освітньо-педагогічна діяльність Пантелеймона Куліша», Бойченко 

М.І. Тема виступу: «Пантелеймон Куліш як творець національної ідеї України», Куліш Т.І. 

Тема виступу: «Реформування мовної освіти молодших школярів в добу незалежності 

України», Шевченко С. М. Тема виступу: «Творчий шлях Пантелеймона Олександровича 

http://lib.iitta.gov.ua/717241/
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Куліша», «Особливості навчального процесу для дітей з порушеннями слуху в контексті 

сучасних трендів розвитку української мови (1991-2010)». 

Мета заходу – вшанування пам’яті видатного українського просвітника 

Пантелеймона Куліша, окреслення шляхів використання його спадщини у роботі Нової 

української школи 

Результати. За матеріалами педагогічних читань видано:  

Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша):зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф., 18 жовт. 2019 р., м. Київ/ за заг. ред. Дічек Н.П. Київ:Пед. думка, 

2019. 134 с. 

 

II-ї Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: 

історія, проблеми, перспективи»,(17 жовт. 2019 р., Ніжин) 

Співорганізатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Державна наукова 

установа «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут педагогіки НАПН України, 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. 

 

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації».  Освіта 

та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів», (7-8 

черв.2019 р., Харків). 

Організатори заходу:   ХНПУ ім. Г.С. Сковороди,Харків. 

У роботі конференції взяли участь 1 співробітник – Дічек Н.П. Тема виступу: 

«Філософія освіти в Україні: ретроспектива поступу в добу незалежності». 

 

International scientific conference«The Deys of Science of the Faculty of Philosophy-

2019», (April 23-24, 2019 р., Kyiv). 

Організатори заходу:  Kyiv, T. Shevchenko National University of Kyiv Faculty of 

Philosophy. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Thepracticeinacademicphilosophyasanacademicsampleofpractice».  

 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-культурне виховання 

особистості в умовах входження людства в Епоху Культури» в рамках міжнар. Проекту Д. 

Пола Шафера «Епоха Культури», (30 трав. 2019 р., Київ).  

Організатори заходу: Сєвєродонецьк: В-во СНУ ім. В. Даля. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник Саух П.Ю. Тема виступу: 

«Культура VS релігія в добу глобалізації. Правда про універсалізацію» 

 

Міжнародна наукова конференція«Гуманітарно-наукове знання: горизонти 

комунікативістики», (4-5 жовт. 2019 р., Чернівці).  

Організатори заходу: Черн-й нац-й ун-т ім. Ю. Федьковича, Філ.-теологічний фак-т 

Черн-го нац-го ун-ту ім. Юрія Федьковича 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Народження комунікативної філософії з критики теорії суб’єкта». 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Щастя та цивілізаційний 

розвиток», (14-15 лист. 2019 р., Львів). 

Організатори заходу: Львів-й нац-й мед. Ун-т імені Д. Галицького, Ін-т псих. імені 

Г.С. Костюка НАПН України, Укр-й ін-т досл. щастя, Світова федерація укр-х лікарських 

товариств, Львів-й психоаналітичний ін-т ментального здоров’я, НДІ Держ. буд. та 

місцевого самовряд., Львів. Лабор. прав людини і громадянина, Ін-т народознавства НАН 

України. 
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У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Освітні практики і пошуки щастя (на прикладі шкільної освіти)».  

 

8-ма Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських 

досліджень», (18-19 квіт. 2019 р., Дніпро).  

Організатори заходу:   ДНУЗТ, Дніпро. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Чому «поворот до мови» не є «втечею від свободи». 

 

Х наукова конференції з міжнародною участю,(04-05 квіт. 2019 р., Харків). 

Організатори заходу:  Харк-й нац-й ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Translation and codification of the language». 

 

Міжнародна наукова конференція «До 180-річчя з дня народження 

Ф.О. Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е. Лейкфельда», (27-28 лист. 

2019 р., Харків). 

Організатори заходу:  ХНУ ім. В.Н. Каразіна, каф. теор-ї і прак-ї філ. ім. проф. 

Й.Б. Шада. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

"Спадщина пайдеї і сучасна університетська освіта. Античність та університетська 

філософія». 

 

Міжнародна науково-практична конференція«Феномен свободи у контексті 

цивілізаційних викликів ХХІ століття», (23-24 трав. 2019, Львів). 

Організатори заходу: каф. філ. та екон. Львів--го нац-го мед. ун-ту ім. Д. 

Галицького. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І.Тема виступу: 

«Соціальні і правові ступені свободи».  

 

ХХ Міжнародна науково-практичнаконференція «Освіта та їїресурси 

уподоланнісучаснихсоціокультурних іполітичнихвикликів»,(7-8черв. 2019 р., Харків) 

Організатори заходу:   ХНПУ ім. Г.С. Сковороди,Харків. 

У роботі конференції взяли участь 1 співробітник – Бойченко М. І. Тема виступу: 

«Українська система вищої освіти у глобальних контекстах: субсидіарність чи 

домінантність». 

 

ХХVІІ Міжнародні Сковородинівські читання «Проблема людини у філософії», 

(27-28 вер. 2019 р., Харків). 

Організатори заходу: ХНУ ім. В.Н.Каразіна,  Харків. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М. І. Тема виступу: 

«Вибір свободи як сенс існування людини». 

 

Установчий семінар для членів журі третього туру змагання «Учитель року – 

2019»,(20 лют. 2019 р., Київ). 

Організатори заходу: ДНУ Ін-т модернізації змісту освіти», Ін-т педагогіки НАПН 

України.  

У роботі конференції взяв участь 1 докторант відділу – Пузіков Д.О. Тема виступу: 

«Психологічні аспекти організації й проведення конкурсу «Учитель року». 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми 

соціалізації особистості в сучасних умовах», (1 бер. 2019 р., Київ). 
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Організатори заходу: Таврійський нац. університет ім. В. І. Вернадського. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Антонець Н. Б. Тема виступу: 

«Нормативно-правове забезпечення функціонування спеціальних загальноосвітніх шкіл 

для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання (шкіл соціальної 

реабілітації) (1991–2010)».   

 

Всеукраїнський он-лайн семінар «Макаренківські читання» присв. 95-тій річниці 

Сумського держ. пед-го ун-ту ім. А. С. Макаренка, (13 бер. 2019 р., Суми). 

Організатори заходу:  Мін. освіти і науки України, Сумський держ-й пед-й ун-т ім. 

А. С. Макаренка, Науково-дослідна лаб. «Інновації у професійно-педагогічній підготовці 

майбутнього вчителя», Науково-дослідна лаб. «Нова макаренкіана: антикризове 

управління навчальним закладом» у співпраці з Сумською обласною державною 

адміністрацією, Ін-т пед-ї освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН 

України, Жит-й держ. ун-т ім. Івана, Полт-й нац-й пед-й ун-т ім. В.Г.Короленка, Сумський 

обласний ін-т післядипломної пед-ї освіти. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Дічек Н.П. Тема виступу: 

«А. Макаренко у вимірах сучасних компаративних студій (англомовні джерела)». 

 

Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», круглий стіл «Освіта і 

суспільство: «Розвиток суспільства і медіапростір: проблеми самоорганізації», (14 бер. 

2019 р., Київ). 

Організатори заходу:  Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Київ. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Саух П.Ю. Тема виступу: 

«Формувати медійну людину як новий тип особистості». 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Новини науки: дослідження, 

наукові відкриття, високі технології»,  (31 бер. 2019 р., Харків). 

Організатори заходу:   ГО  «Європейська наукова платформа», м. Харків. 

 У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Шевченко С. М. Тема виступу: 

«Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із особливими потребами в умовах 

незалежної України (1991-2000)». 

 

Літня школа для аспірантів, молодих учених і педагогів – дослідників у межах 

проекту «Україна - ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях»,(3 трав. 

2019 р., Київ). 

Організатори заходу: Інститут педагогіки НАПН України.  

У роботі конференції взяв участь 1 докторант відділу – Д.О. Пузіков 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція«Інноваційні підходи до освіти 

та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень»,  (3 квіт. 2019 р., Київ).  

Організатори заходу:  Мін. освіти і науки України, Нац-й пед-й ун-т ім. М.П. 

Драгоманова, фак-т спец-ї та інк-ї освіти, каф. псих-ї педагогіки, ГО «Справа  Кольпінга в 

Україні» (Німеччина).  

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Шевченко С. М. Тема виступу: 

«Особливості розвитку молодших школярів з інтелектуальними вадами». 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка 

Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього», (11-12 квіт. 2019 р., Чернігів).  

Організатори заходу:  Нац-й ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

У роботі конференції взяли участь 2 співробітники – Дічек Н.П. Тема виступу: 

«Внесок академіка І. Зязюна в утвердження в Україні людиноцентрованої педагогіки», 
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Євтух М.Б., (колективна участь) тема виступу: «Педагогіка добра Івана Зязюна в 

підготовці майбутніх учителів». 

 

Міжнародна науково-практична конференція«При кладні наукові розробки та 

теоретичні дослідження ХХI століття», (15 квіт. 2019 р., Вінниця).  

Організатори заходу:   ГО  «Європейська наукова платформа»,м. Вінниця.  

У роботі конференції взяли участь 2 співробітника – Дічек Н.П. Тема виступу: 

«Теоретико-методологічні аспекти вивчення в історичному контексті феномену 

педагогічного новаторства», Антонець Н.Б. Тема виступу: «Загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат як досвід індивідуалізації шкільної освіти в Україні (1991–2010)». 

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої 

освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін», (16–17 квіт. 2019 р., 

Суми).  

Організатори заходу:  Сум-й держ-й пед-й  ун-т імені А.С. Макаренка (присвячено 

95-тій річниці Сумського дер-го пед-го  ун-ту імені А.С. Макаренка). 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Шевченко С. М. Тема виступу: 

«Відображення зовнішньої диференціації в організації  шкільної освіти в Україні на 

прикладі закладів для дітей з  особливими освітніми потребами (1991-2000 рр.)». 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні  

проблеми формування творчої особистості  педагога в контексті наступності дошкільної 

та початкової освіти», (17-18 квіт. 2019 р., Вінниця).  

Організатори заходу:  Мін. освіти і науки України, Він-й держ-й пед-й ун-т ім. М. 

Коцюбинського, Полт-й нац-й пед-й ун-т ім. В.Г. Короленка, Глух-й нац-й пед-й ун-т ім. 

Олександра Довженка, Мар-й держ-й ун-т, Укр. асоціація досл. освіти UERA (Ukrainian 

Educational Research Association), Старопольська Школа Вища (м. Кельце, Республіка 

Польща), Вища Школа Лінгвістична (м.Ченстохова, Республіка Польща), Вища Школа 

Humanitas (м.Сосновець, Республіка Польща), Резекненська акад. технологій (м. Резекне, 

Латвія), Барановічський дер-й ун-т (м. Барановичі, Білорусь), Брестський дер-й ун-т ім. 

О.С. Пушкіна (м. Брест, Білорусь), Західно-Фінляндський коледж (м. Гуйттінен, 

Фінляндія), Європейська агенція з особл. потреб та інклюз. освіти (Брюссель, Бельгія), 

Малопольська фундація польсько-українсько-словацької дружби «Братерство» (Словацька 

Респ.).  

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Шевченко С. М. Тема виступу: 

«Особливості освітньої, коригуючої і розвиваючої роботи у спеціальній школі різних 

типів у 1991-2000 рр. незалежної України». 

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Освітологія-2019»: 

«Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до ЄС»,(24 квіт.2019 р., 

Київ). 

Організатори заходу:  Київський університет імені Бориса Грінченка. 

У роботі конференції взяли участь 2 співробітника – Саух П. Ю. Тема виступу: 

«Якість освіти – індикатор рівне життя інноваційного суспільства», Загородня А.А. Тема 

виступу: «Підготовка фахівців економічної  галузі у ЗВО України та Республіки Польща: 

компаративний аналіз». 

 

Міжнародна науково-практична конференція«Проблеми та досягнення сучасної 

науки», (6 трав. 2019 р., Корк, Ірландія).  

Організатори заходу:   ГО  «Європейська наукова платформа»,м. Корк, Ірландія.  

У роботі конференції взяли участь 3 співробітника – Дічек Н.П. Тема виступу: 

«Українська психолого-педагогічна думка як рушій гуманізації шкільної освіти в добу 

http://lib.iitta.gov.ua/715794/
http://lib.iitta.gov.ua/715794/
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незалежності», Антонець Н.Б. Тема виступу: «Політика гуманізації в освіті: 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат як предмет уваги уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини (2000–2016)», Шевченко С. М. Тема виступу: «Особливості 

освітньої роботи у спеціальній школі незалежної України (1991-2000)». 

 

3
-я

 Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 

2019» на тему: «Інтернаціоналізаціята інтеграція в освіті в умовах глобалізації», (30 трав. 

2019 р., Київ).  

Організатори заходу: НАПН України, Відділення загальної педагогіки та філософії 

освіти, Інститут педагогіки НАПН України.  

У роботі конференції взяли участь 4 співробітника – Дічек Н.П. Тема виступу: 

«Сучасні зарубіжні педагоги про феномен спадщини А.Макаренка», Загородня А.А. Тема 

виступу: «Використання інформаційних технологій у процесі підготовки фахівців 

економічної галузі у закладах вищої освіти Польщі», Євтух М.Б. Тема доповіді: 

«Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір в умовах глобалізації», 

Євтух М.Б., (разом з Н. Терентьєва)Тема виступу: «Допитання виявлення та підтримки 

двічі обдарованих (виняткових) індивідів»,Шевченко С. М. Тема виступу: «Розвиток 

навчально-виховних закладів для дітей із особливими освітніми потребами в умовах 

незалежної України (1991-2000 рр.)». 

 

Х Міжнарна науково-практична конференція«Духовно-культурне виховання 

особистості в умовах входження людства в Епоху Культури» в рамках міжнародного 

Проекту Д. Пола Шафера «Епоха Культури», (30 трав. 2019 р., Київ). 

Організатори заходу: НАПН України, Відділення заг. педагогіки та філософії 

освіти. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Саух П. Ю. Тема виступу: 

«Духовність виховання як педагогічна проблема». 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Новини наукового прогресу та 

актуальні наукові дослідження сучасності», (17 черв.  2019 р., Краків, Польща). 

Організатори заходу:   ГО  «Європейська наукова платформа» м. Краків, Польща.  

У роботі конференції взяли участь 4 співробітника – Дічек Н.П. Тема виступу: «До 

висвітлення шкільної освітньої політики в Україні у другій половині 1990-х років», 

Антонець Н.Б. Тема виступу: «Нормативно-правове забезпечення функціонування шкіл 

соціальної реабілітації (1999–2017)», Куліш Т.І. Тема виступу: «Упровадження перших 

державних стандартів початкової освіти в незалежній Україні», Шевченко С. М. Тема 

виступу: «Діяльність спеціальних шкіл-інтернатів для дітей із порушеннями слуху (1991-

2000)».  

 

III Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників 

освіти«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження», (21 

черв. 2019 р. Київ)  

Організатори заходу: Українська асоціація дослідників освіти, НАПН України,  

Київ. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Євтух М. Б., (Н. Терентьєва). 

Тема виступу: «Нове мислення як інструмент розвитку критично-інноваційного 

потенціалу закладів вищої освіти. Імплементація європейських стандартів в українські 

освітні дослідження». 

 

Міжнародна науково-практична конференція«Новини наукового прогресу та 

актуальні наукові дослідження сучасності», (29 лип.  2019 р., Лондон, Англія). 

Організатори заходу:   ГО  «Європейська наукова платформа», м. Лондон, Англія. 
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У роботі конференції взяли участь 5 співробітників – Дічек Н.П. Тема виступу: 

«Шкільна освітня політика в Україні на зламі епох: діяльність Івана Зязюна як міністра 

народної освіти», Євтух М.Б. Тема виступу: «Поліпшення підготовки майбутніх учителів 

в умовах університетської освіти»,Саух П.Ю. Тема виступу: «Освітній процес. Проблеми 

паралельних світів навчання і виховання»,Загородня А.А. Тема виступу: «Профільна 

школа 90-х рр. як результат реформування шкільної освіти в Україні у добу 

незалежності»,Куліш Т.І. Тема виступу: «Педагогічна технологія диференційованого 

навчання в сучасній початковій школі України».  

 

Міжнародна науково-практична конференція «Новини наукового прогресу та 

актуальні наукові дослідження сучасності», (23серп. 2019 р., Відень, Австрія). 

Організатори заходу:   ГО  «Європейська наукова платформа», м. Відень, Австрія. 

У роботі конференції взяли участь 5 співробітників – Євтух М.Б. Тема виступу: 

«Актуальні проблеми реформування вищої освіти в Україні»,Загородня А.А. Тема 

виступу: «Закономірності становлення та розвитку профілізації загальної середньої освіти 

у 90-х роках ХХ століття»,Куліш Т.І. Тема виступу: «Започаткування стандартизації 

початкової освіти України в добу незалежності», Шевченко С. М. Тема виступу: 

«Діяльність навчально-виховних закладів для дітей із особливими потребами в умовах 

незалежної України».  

 

Міжнародна науково-практична конференція«Психологія та педагогіка 

сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні», (23-24 серп. 2019 р., 

Львів). 

Організатори заходу:   Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота». 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Загородня А.А. Тема виступу: 

«Нова старша профільна школа: можливості та виклики». 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Новини наукового прогресу та 

актуальні наукові дослідження сучасності», (20вер.  2019 р., Женева, Франція). 

Організатори заходу: ГО  «Європейська наукова платформа», м. Женева, Франція.  

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Загородня А.А. Тема виступу: 

«Профільна школа 90-тих рр. як результат реформування шкільної освіти в Україні (1991-

2010)».  

 

VIІІ Науковий форум Українсько-польський / Польсько-український: «Освіта 

для миру / Edukacja dla pokoju», (8–10 жовт. 2019 р., Переяслав-Хмельницький). 

Організатори заходу: Мін.освіти і науки України, НАПН України, Відділення 

професійної освіти і освіти дорослих, Комітет пед. наук Польської академії наук, Наукове 

товариство «Польща-Україна», Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет імені 

Григорія Сковороди, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у 

Варшаві, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Центр 

ЮНЕСКО «Мала академія наук України», Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна 

освіта ХХІ ст.   

У роботі конференції взяли участь 2 співробітника – Дічек Н.П.  Тема виступу: 

«Шляхи гуманізації освітньої шкільної політики в Україні», Саух П.Ю. Тема виступу: 

«Філософія толерантності: урок освіті для миру».  

 

V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології 

«Діти з особливими потребами в освітньому просторі», (10-11 жовт. 2019, Чернігів). 

Організатори заходу: Мін. освіти і науки України, НАПН України, Ін-т спец. Пед. і 

псих. ім. М. Ярмаченка НАПН України, Нац-й ун-т «Черн-й колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, 

Чернігів. 

http://lib.iitta.gov.ua/717549/
http://lib.iitta.gov.ua/717099/
http://lib.iitta.gov.ua/717099/
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У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Шевченко С. М. Тема виступу: 

«Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із порушеннями слуху в 1991-2000 pp.». 

 

II Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність 

вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства», (11 жовт. 2019 р., Чернігів) 

Організатори заходу: Чер-й нац-й техн-й ун-т, Чернігів. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Загородня А. А. Тема виступу: 

«Реалізація профільного навчання в старшій школі України: минуле та сучасність».  

 

Міжнародна конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування 

освітнього простору навчального закладу: світовий та вітчизняний вимір», (24-25 жовт. 

2019 р., Львів).  

Організатори заходу: Мін-тво освіти і науки України, Львів-й нац-й ун-т ім. І. 

Франка, фак-т пед-ї освіти, кафедра заг. пед-ки та пед-ки вищої школи, у партнерстві з 

Жешувським університетом (Польща) Вроцлавським ун-м (Польща) Гум.-прир-м ун-м 

імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)  Католицьким ун-м у Ружемберку 

(Словаччина). 

У роботі конференції взяли участь 3 співробітника – Дічек Н.П. Тема виступу: 

«Шкільна освітня політика в незалежній Українів особах: Петро Таланчук», Загородня 

А.А. Тема виступу: «Питання профільного навчання у 90-тих  роках ХХ століття», 

Шевченко С. М. Тема виступу: «Розвиток спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з 

порушеннями слуху (1991-2000 рр.)». 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукові відкриття: проекти, 

стратегії та розвиток», (25жовт.  2019 р., Единбург, Шотландія). 

Організатори заходу:   громадська організація  «Європейська наукова платформа», 

м. Единбург, Шотландія. 

У роботі конференції взяли участь 3 співробітника – Дічек Н.П. Тема виступу: «До 

оновлення концептуальних засад середньої освіти: раціогуманістична парадигма», 

Євтух М.Б. Тема виступу: «Роль педагогічної практики у підготовці майбутнього 

вчителя»,Загородня А.А. Тема виступу: «Місце та роль профільного навчання 

старшокласників у розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл».  

 

II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку 

науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства», (25-26 жовт. 

2019 р., Київ). 

Організатори заходу:   НАПН України. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Загородня А.А. Тема виступу: 

«Використання польського досвіду професійної підготовки фахівців економічної галузі  в 

системі педагогічної освіти України».   

 

Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація компетентнісно 

орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти»,(4 лист. 2019 р., 

Київ). 

Організатори заходу:  МНЦ Київ. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Євтух М. Б. Тема виступу: 

«Форми та методи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної 

діяльності в умовах компетентнісно орієнтованого навчання».  

 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення 

особистості: проблеми і перспективи», (7-8 лист. 2019 р., Хмельницький). 
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 Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Хм-кий 

нац-й ун-т, Ін-т проф.-техн-ї освіти НАПН України, Ін-т пед-ї освіти та освіти дорослих 

НАПН України, Федеральний ін-т проф-ї освіти (Федеративна Республіка Німеччина), 

Обудський університет (м. Будапешт, Угорщина), Ун-т Бабеш-Бойяі  (м. Клуж-Напока, 

Румунія), Ін-т педагогіки Академії спец. педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві 

(Республіка Польща), Респ-й ін-т проф-ї освіти (Республіка Білорусія). 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Куліш Т.І. Тема виступу: «Роль 

вчителя початкової школи в організації диференційованого навчання молодших 

школярів». 

 

ІІ Міжнародна конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті 

розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції», (15 лист. 2019 р., Київ). 

Організатори заходу:   Київський університет імені Бориса Грінченка 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Саух П.Ю. Тема виступу: 

«Інноваційний дискурс педагогічної освіти в контексті експоненційних технологій. Рух 

без компасу». 

 

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до Європейського освітнього простору»,(18-20 лист. 2019 р.,  

Київ).  

Організатори заходу:   Міністерство освіти і науки України. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Філософська концептуалізація як історична парадигма дослідження освітньої сфери».  

 

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє 

середовище: проблеми, перспективи та кращі практики»,(20-21 лист. 2019 р., Київ). 

Організатори заходу: Відкритий міжн-й ун-т розвитку людини «Україна». 

У роботі конференції взяли участь 1 докторант відділу – Пузіков Д.О. Тема 

виступу: «Рівні організації прогнозування змісту загальної середньої освіти». Участь у 

заході, керівництво секцією «Інклюзивне освітнє середовище Нової української школи». 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія в сучасному світі», 

(22-23 лист. 2019 р., Харків). Філ. читання, присв. Всесв. дню філ. та 75-річчю визв. 

України. 

Організатори заходу: Нац-й техн-й ун-т «Харк-й пол-й ін-т», каф. філ. НТУ «ХПІ». 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Історична парадигма дослідження освітньої сфери (філософська концептуалізація)».  

 

2-а Всеукраїнська конференція «Філософія науки, техніки та архітектури у 

гуманістичному вимірі», (29-30 лист. 2019 р., Київ). 

Організатори заходу: Київ-й нац-й ун-т буд-а і арх-ри, каф. філ. арх-го фак-ту. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Бойченко М.І. Тема виступу: 

«Педагогічний дискурс довкола філософії техніки: інструменталізм, гуманізм та ціннісний 

функціоналізм у освіті».  

 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Упровадження моделі 

інноваційного розвитку профільного закладу технічної спрямованості для академічно 

здібних учнів: стан, досвід, перспективи», (19 лют. 2019 р., Київ). 

 Організатори заходу: Технічний ліцей Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут» м. Києва. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42971
http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/language/uk/novini/
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У роботі конференції взяв участь 1 докторант відділу – Пузіков Д.О. Тема виступу: 

«Прогнозування варіативної компоненти змісту загальної середньої освіти в умовах 

інноваційного розвитку ліцею». 

 

Всеукраїнська конференція студентів та викладачів ЗВО «Актуальні проблеми 

сучасної освіти: реалії та перспективи», (17 трав., 2019 р., Маріуполь).  

Організатори заходу:  Маріуп-й коледж ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет».  

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Шевченко С. М. Тема 

виступу:«Жестова мова, як основна форма роботи навчання глухих дітей». 

 

І Всеукраїнська науково-практична конференція«Музейна педагогіка в 

науковій освіті», (28 лист. 2019 р., Київ). 

Організатори заходу: НАПН України, Національний центр, «Мала Академія Наук 

України», Громадська Організація «Асоціація Наукових Музеїв України». 

У роботі конференції взяли участь 2 співробітника – Загородня А.А. Тема виступу: 

«Перспективи використання музейної педагогіки щодо історико-педагогічного аналізу 

профілізації загальної середньої освіти у 90-х роках ХХ ст.», Шевченко С. М. Тема 

виступу: «Музей Українського товариства глухих».  

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток соціальної роботи  та 

спеціальної освіти: реалії, досвід, перспективи», (11-12 груд. 2019 р., Умань). 

Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, КВНЗ 

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка», Відділення соціальної 

та спец. освіти, Уманський дер-й пед-й ун-т імені  П. Тичини, Управління праці та 

соціального захисту населення Уманської міської ради, Відділ освіти Уманської міської 

ради, Відділ освіти, молоді та спорту Уманської райдержадміністрації. 

У роботі конференції взяли участь 1 співробітник – ШевченкоС. М. Тема виступу: 

«Організація навчального процесу в спеціальній школі (школі-інтернату) у 1991-2000 рр.». 

 

Науково-практична конференція«Теоретичні та практичні аспекти розвитку 

педагогічної освіти в Україні», (6-7 вер. 2019 р., Київ) 

Організатори заходу:   Інтернет-конференція, Київ. 

У роботі конференції взяв участь 1 співробітник – Загородня А.А. Тема виступу: 

«Організаційний супровід профільного навчання в умовах реалізації НУШ». 

 

Науково-практична конференція«Зміст і технології шкільної освіти» за результатами 

науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України у 2019 р., (23-24 груд. 

2019 р., Київ). 

Організатори заходу:   НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України. 

У роботі конференції взяли участь 8 співробітників: Дічек Н.П. – тема доповіді 

«Тенденції трансформації освітньої політики української держави у галузі  шкільної 

освіти (1990-ті роки)», Антонець Н.Б. Тема виступу: «Законодавчо-нормативне 

забезпечення функціонування початкової школи в Україні  (початок 90-тих рр. ХХ ст.)», 

Загородня А.А. Тема виступу: «Профільна школа як феномен розвитку середньої освіти 

(кін. 90-х поч. 2000-х рр. ХХ ст.)», Євтух М.Б. Тема виступу: «Проблеми модернізації 

початкової освіти», Саух П.Ю. Тема виступу: «Філософсько-освітній дискурс модернізації 

навчально-виховного процесу (реалії, проблеми, перспективи)», Бойченко М.І. Тема 

виступу: «Філософське обґрунтування методології дослідження освіти в Україні у добу 

незалежності.», Куліш Т.І. Тема виступу: «Започаткування стандартизації як інструменту 

оновлення змісту освіти в початковій школі України в 90-х ХХ століття», Шевченко С. М. 

http://lib.iitta.gov.ua/717581/
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Тема виступу: «Розвиток спеціальних шкіл для дітей з особливими потребами на етапі 

становлення української незалежної держави (1991-2000)». 
 

2020 

Співробітники відділу взяли участь у 62 масових науково-практичних заходах, з них: 

міжнародних – 51, всеукраїнських – 8, інші конференції - 3.  

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: «Історія 

та філософія освіти в незалежній Україні:  здобутки і стратегії»,(20 трав. 2020 р., Київ). 

Організатори заходу: Національна академія педагогічних наук України, Відділення 

загальної педагогіки та філософії освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Луганський національний 

педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. 

Мета заходу – обговорення  нагальних питань оновлення методологічних підходів у 

дослідженнях історії української освіти і педагогічної науки та філософських рефлексій 

модернізації української освіти у сучасному соціокультурному контексті 

 Узяли участь 7 співробітників – Дічек Н.П. Тема виступу: «Категорія хронотопу у 

досвідному полі історії сучасної освіти»; Антонець Н.Б. Тема виступу: «Участь Інституту 

педагогіки у подоланні кризових станів в освіті (кінець 1950-х – початок 1960-х рр.)»; 

Бойченко М.І.  Тема виступу: «Філософія для дітей у структурі шкільної освіти»; 

Загородня А.А. Тема виступу: «Історичний досвід розвитку та запровадження 

профільного навчання в шкільну освіту України у добу незалежності», Євтух М.Б. Тема 

виступу: «Підготовка вчителя до роботи в новій українській школі»; Саух П.Ю. Тема 

виступу: «Філософія як концептуальне ядро й креативна платформа освіти»; Шевченко 

С.М. Тема виступу: «Розвиток спеціальних шкіл як один із видів забезпечення 

спеціальними освітніми ресурсами  дітей з особливими потребами (2000-і рр.)». 

Результати заходу: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і 

стратегії: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю / ред. кол.: Топузов 

О. М., Сисоєва С. О., Дічек Н. П., Култаєва М. Д. та ін. (20 трав. 2020 р., м. Київ) / Ін-т 

педагогіки НАПН України. Київ; Біла Церква: Вид-во «Авторитет» ФОП Курбанова 

Ю. В., 2020. 228 с. 

URL: http://www.undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9916https://lib.iitta.gov.ua/7

22767/ 

 IIIВсеукраїнськанауково-практичнаінтернет-конференція «Початкова освіта: 

історія, проблеми, перспективи», (23 жовт. 2020 р., м. Ніжин). 

Співорганізатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки 

НАПН України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області Державна науково-

педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського, Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя. 

Узяли участь 4 співробітника: Дічек Н.П. Тема виступу: «Діяльність ученого як 

мікроісторія розвитку початкової освіти в Україні: Олександра Савченко», Антонець Н.Б. 

Тема виступу: «До питання про зарахування дітей до початкової школи (1991–2018)», 

Шевченко С.М. Тема виступу: «Початкова освіта для дітей з особливими освітніми 

потребами у роки незалежності України». 

http://www.undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9916
http://www.undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9916
https://lib.iitta.gov.ua/722767/
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Мета заходу – залучення широкого кола науковців до всебічного обговорення проблем 

наукових і практичних щодо розвитку початкової освіти в історичних аспектах; змісту освіти в 

НУШ, використання інноваційних технологій в освітньому процесі початкової школи; щодо 

проблеми професійної підготовки вчителя НУШ. Надати можливість науковцям презентувати 

свій доробок та новаторські ідеї які привернуть увагу широкого кола фахівців  та стануть 

предметом дискусії. 

Результати заходу: Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали 

III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовт. 2020 р. / 

за заг. ред. Т. М. Турчин, упоряд. Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 188 с. 

 

V Міжнародна Грінченківська науково зимова школа для магістрантів, 

аспірантів і докторантів у галузі знань «01 освіта/педагогіка», спеціальність 

«011 освітні, педагогічні науки», (17-21 лют. 2020 р., Київ). 

 Організатори заходу: Мін. освіти і науки України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 

JesuituniversityignatianuminKrakow, НАПН України (відділення вищої школи), Інститут 

педагогіки НАПН України, Держ. науково-педагогічна бібліотека України 

ім. В.О. Сухомлинського, Наукова бібліотека нац-го ун-ту «Києво-Могилянська 

Академія» (Американська бібліотека імені Віктора Китастого). 

 Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Відображення діяльності 

НАПН України у ресурсах Науково-інформаційного центру Академії». 

 

The 6th International scientific and practical conference«Scientific achievements of 

modern society», (Febr. 5-7, 2020 р., Liverpool). 

Організатори заходу: UnitedKingdom. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Біля витоків української 

спеціальної педагогіки». 

 

Міжнародна наукова конференція«Формування сучасної наукової думки»,(31 січ. 

2020 р., Кропивницький).  

Організатори заходу: Міжнародний центр наукових досліджень. 

Узяли участь 2 співробітника: Євтух М.Б. Тема виступу: «Національна рамка 

кваліфікацій і європейська трансферна кредитно-накопичувальна система (перший 

аспект)», Шевченко С.М. Тема виступу: «Діти з порушеннями слуху на етапі становлення 

української незалежної держави в контексті сучасних трендів розвитку української мови». 

 

 Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji«Wielokierunkowosc Jako 

Gwarancja Postępu Naukowego», (21 lutego 2020 rok, Warszawa). 

 Організатори заходу: Europejska platforma naukowa. 

 Узяли участь 2 співробітника: Євтух М.Б. Тема виступу: «Національна рамка 

кваліфікацій і європейська трансферна кредитно-накопичувальна система  (другий 

аспект)», Шевченко С.М. Тема виступу: «Організація спеціальної школи для учнів з 

особливими потребами в 2000-і роки». 

 

XIXМіжнародна науково-практична конференція «Технології професійної 

підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки 

А.С. Макаренка», (12-13 бер. 2020 р., Полтава). 

Організатори заходу: Полт-й нац-й пед-й ун-т ім. В.Г. Короленка. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Нові штрихи до 

міжнародного виміру феномену А.Макаренка: ХХІ ст.». 
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Міжнародна наукова конференція «Щастя та сучасне суспільство»,(20-21 бер. 

2020 р., Львів). 

Організатори заходу: Львів : СПОЛОМ. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Щастя навчання і 

навчання щастю: ідеали і реалії». 

 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми 

та перспективи», (01-02 квіт. 2020 р., Кам’янець-Подільський). 

Організатори заходу: Кам’янець-Подільський нац-й ун-т імені І. Огієнка. 

Узяв участь 1 співробітник: Шевченко С.М. Тема виступу: «Організація навчального 

процесу для дітей з особливими потребами у добу незалежності України (2000-і рр.)». 

 

Сonférence  scientifique  et  pratique internationale«Les tendances actuelles de la 

mondialisation de la science mondiale»,(3avril,  2020, Monaco) 

Організатори заходу: Plateforme scientifique européenne, Principauté  de Monaco. 

Узяли участь 2 співробітника: Євтух М.Б. Тема виступу: «Педагогічна практика в 

системі підготовки майбутнього педагога», Шевченко С.М. Тема виступу: «Навчально-

виховний процес для дітей з особливими потребами в добу незалежності України». 

 

Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських 

досліджень», (16-17 квіт. 2020 р., Дніпро). 

Організатори заходу: Дніпро: ДНУЗТ. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Людська ідентичність і 

культурна пам’ять: Соціальні детермінанти».  

 

International Scientific Conference «Quality in Sport», (16-17 April 2020, Poland). 

Організатори заходу: organized by Nicolaus Copernicus University in Toruń Poland. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Identification of positive 

individual qualities of an inclusive education future specialist during professional training». 

 

The 1stInternationalscientificandpracticalconf.«Results of modern scientific research 

and development», (April 4-6, 2021, Madrid). 

Організатори заходу: Plataforma científica europea, Madrid, Spain. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А. А. Тема виступу: «Основні підходи до 

конструювання змісту навчання в профільних класах середніх загальноосвітніх шкіл 

(2011-2017 рр.)».  

 

InternationalScientificconference«Society. Integration. Education», (11 june 2020, 

Rezekne, Latvia). 

Організатори заходу: RēzeknesTehnoloģijuakadēmija, Rezekne, Latvia. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М. Б. Тема виступу: «Methodological reflection on 

the heterochronia in the context of development of a health preserving competence of a physical 

education teacher». 

 

The 10th International scientific and practical conference «Priority directions of 

science and technology development», (June 13-15, 2021, Kyiv). 

Організатори заходу: SPC ― Sci-conf.com.ua, Kyiv, Ukraine.  

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А. А. Тема виступу: «Особливості 

протікання процесу профілізації змісту навчання у старшій загальноосвітній школі у 

відповідності до окреслених моделей (2011-2017)». 
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Conferencia internacional científica y práctica «Tendencias actuales en la globalización 

de la ciencia global», (24 de abril de 2020, Barcelona). 

Організатори заходу: Plataforma científica europea, ESP. 

Узяли участь 3 співробітника: Дічек Н.П. Тема виступу: «Розвиток та реформування 

шкільної освіти в Україні у добу незалежності»; Загородня А.А. Тема виступу: 

«Платформи дистанційного навчання у професійній підготовці фахівців економічної 

галузі України»; Шевченко С.М. Тема виступу: «Київська школа-притулок для 

глухонімих дітей  (1900-1941 рр.) та роль Н.К. Патканової-Кранковської у її 

функціонуванні». 

 

The 2nd International scientific and practical conference «Innovative development of 

science and education», (April 26-28, 2020, Greece).  

Організатори заходу: Science and Publishing Center, Athens 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Допроблеми оновлення 

поняттєвого апарату сучасної української освіти». 

 

VІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю 

«Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект», (23 квіт. 2020 р., 

Черкаси). 

8. Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Черк-й держ-й 

техн-й ун-т. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Освіта як гуманітарна 

технологія і як «техне» гуманності». 

 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки 

та професійного удосконалення працівників сфери освіти», (23-24 квіт. 2020 р., Чернігів). 

Організатори заходу: Нац-й ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М. Тема виступу: «Емоційний інтелект 

особистості та проблеми обдарованості».  

 

Міжнародна наукова конференція «Наукове забезпечення технологічного 

прогресу ХХI сторіччя», (1 трав. 2020 р., Чернівці). 

Організатори заходу: Міжнародний центр наукових досліджень. 

Узяли участь 2 співробітника: Антонець Н.Б. Тема виступу: «До історії творення 

сучасної початкової школи: Григорій Шерстюк (1882–1911)», Шевченко С.М. Тема 

виступу: «Розвиток Київської школи притулку для глухонімих дітей (1900-1941)».  

 

Second International Conference on History, «Theory and Methodology of Learning», 

(04 May 2021, SHS Web of Conf. (інтернет-конф.). 

Організатори заходу: SHSWeb of Conf. (інтернет-конф.). 

Узявучасть 1 співробітник: ЄвтухМ.Б. Темавиступу: «Ecological and axiological 

reflection of the concept of sustainable development as a basis for the health-preserving 

competence of a physical education teacher».  

 

The 9th International scientific and practical conference«Topical issues of the 

development of modern science», (May 6-8, 2020, Sofia). 

 Організатори заходу: Science and Publishing Center, Bulgaria. 

 Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу: «Перспективні ідеї щодо 
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запровадження та розвитку профільного навчання в освіту старшокласників».  

 

The 6th International scientific and practical conference«Science, society, education: 

topical issues and development prospects», (May 10-12, 2020, Kharkiv). 

 Організатори заходу: Science and Publishing Center, Ukraine. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу: «Профільне навчання як 

вид диференційованого навчання  в системі освіти старшої школи».  

International Workshop on Augmented Reality in Education «Bernstein&apos;s 

theory of movements construction using virtual reality technologies», (May 11, 2021, Kryvyi 

Rih, Ukraine). 

Організатори заходу: KryvyiRih, Ukraine. 

Узявучасть 1 співробітник: ЄвтухМ.Б. Темавиступу: «Development of the health-

preserving competence of a physical education teacher on the basis of N». 

 

The 9th International scientific and practical conference «Dynamics of the 

development of world science», (May 13-15, 2020, Canada). 

 Організатори заходу: Science and Publishing Center, Vancouver. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу: «Реформування середньої 

школи через систему профільного навчання у добу незалежності». 

With proceedingsof the international scientific and practical conference«Public 

communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context», (May  

15,  2020, Houston,  USA). 

 Організатори заходу: Science and Publishing Center,  USA. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Професійна підготовка 

вчителя в умовах незалежності України».  

The 5th International scientific and practical conference «Eurasian scientific 

congress», (May 17-19, 2020, Barcelona).  

 Організатори заходу: Science and Publishing Center,Spain 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу: «Система профільного 

навчання старшої школи у добу незалежності України». 

 

Міжнародна наукова конференція«Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори 

впливу та взаємодії», (22 трав., 2020 р. Суми).  

Організатори заходу: Міжнародний центр наукових досліджень. 

Узяли участь 3 співробітника: Загородня А.А. Тема виступу: «Запровадження 

профільного навчання в шкільну освіту України у добу незалежності», Євтух М.Б. Тема 

виступу: «Професійнауспішність майбутньоговчителя», Шевченко С.М. Тема виступу: 

«Розвиток дітей з особливими потребами у добу незалежності України (2000-і рр.)». 

 

ІV Міжнародна конференція (інтернет-конференція) «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта - 2020»: глобалізований простір інновацій, (28 трав. 

2020 р., Київ). 

 Організатори заходу: Ін-т педагогіки НАПН України, відділ порівняльної 

педагогіки. 

Узяли участь 4 співробітника: Дічек Н.П. Тема виступу: «Зарубіжнамакаренкіана у 

ХХІ ст. : стан рецепції», Загородня А.А. Тема виступу: «Польський досвід, як професійна 

підготовка фахівців економічної галузі в системі педагогічної освіти України»,Євтух М.Б. 

Тема виступу: «Проблеми виховання у зарубіжній народній педагогіці», Євтух М.Б. у 
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співавторстві з Терентьєвою Н.О. Тема виступу: «Теоретичні основи навчання і виховання 

обдарованих і талановитих школярів (зарубіжний досвід)», Шевченко С.М. Тема виступу: 

«Розвиток спеціального навчання у добу незалежності України та в країнах Західної 

Європи та Америки (порівняльний аспект)». 

 

Der    internationalen    wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Tendenze attuali 

della moderna ricerca scientifica», (5 Juni   2020,   Stuttgart). 

Організатори заходу: Stuttgart,   Deutschland: EuropäischeWissenschaftsplattform. 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н.Б. Тема виступу: «Історичний досвід 

самопрезентації закладу освіти: Олександрівська школа-хутір для глухонімих (1903–

1911)».  

 

The 4th International Science and Practical Conference «Scientific Horizon in the 

Context of Social Crises»,  (June 6–8, 2020, Tokyo). 

Організатори заходу: Tokyo, Japan : OtsukiPress. 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н.Б. Тема виступу: «Олександрівська школа-

хутір для глухонімих як предмет уваги сучасних дослідників».  

 

Міжнародна науково-практична конференція«Проблеми та перспективи 

реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень», (12 черв. 2020, 

Київ). 

Організатори заходу: Київ: МЦНД. 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н.Б. Тема виступу: «До історії творення 

сучасної початкової школи: Марія Грінченко (М. Загірня) (1863–1928).  

 

Conferenza  scientifica  e  pratica  internazionale  «Impatto dell'innovazione sulla 

scienza: aspetti fondamentali e applicati», (26 черв., 2020, Verona). 

Організатори заходу: Italia: Piattaformascientificaeuropea. 

Узяли участь 2 співробітника: Євтух М.Б. Тема виступу: «Поліпшення навчально-

виховної підготовки педагогічних кадрів (2000-і рр.)», Загородня А.А. Тема виступу: 

«Профільна школа  у добу незалежності України (2000-і рр.)», Шевченко С.М. Тема 

виступу: «Освіта дітей з особливими потребами у добу незалежності України (2000-і рр.)».  

 

ІV Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти : 

«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження», (26 черв. 

2020 р., Львівська обл., Дрогобич). 

Організатори заходу: Українська асоціація дослідників освіти, НАПН України. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Освіта і освітні 

дослідження під час пандемії covid 19: філософський погляд на біологічні підвалини 

ситуації».  

International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 

2020»: «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020»,  (April 22-23, 2020, Kyiv). 

Організатори заходу: Kyiv: «KyivUniversity». 

Узяв участь 1 співробітник: BoichenkoМ.І. Тема виступу: «Future Image of Europe in 

Ukraine and Intermarium project».  

 

The 4th International Science and Practical Conference «Challenges in Science of 

Nowadays», (May 26–28, 2020, Washington).  

Організатори заходу: Washington, USA: EnDeavours Publisher. 
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Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н.Б. Тема виступу: «Школи робітничої та 

сільської молоді як предмет уваги співробітників Інституту педагогіки (кінець 1950-х – 

початок 1960-х рр.)».  

 

The 1st International scientific and practical conference«Fundamental and applied 

research in the modern world», (Aug. 26-28, 2020, USA). 

Організатори заходу: BoScience Publisher, Boston. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Імагологія як новий напрям 

дослідження історії освіти України». 

 

The 1st International scientific and practical conference«The world of science and 

innovation», (Aug. 19-21, 2020, United Kingdom). 

Організатори заходу: Cognum Publishing House, London. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Шкільна освітня політика в 

незалежній Україні в особах: Іван Вакарчук». 

 

The 12th International scientific and practical conference«Perspectives of world 

science and education», (Aug. 12-14, 2020, Japan).  

Організатори заходу: CPNPublishingGroup, Osaka. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Шкільна освітня політика в 

незалежній Україні в особах: Станіслав Ніколаєнко». 

 

The 10th International scientific and practical conference«Eurasian scientific 

congress» (Oct. 4-6, 2020, Barcelona). 

Організатори заходу: Barca Academy Publishing, Spain. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Відродження та розвиток 

системи вищої освіти і педагогічної науки в суверенній Україні». 

 

Міжнародна науково-практична конференція«Сучасні реалії та перспективи 

розвитку освіти», (9 жовт. 2020 р., Дніпро). 

Організатори заходу: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, Дніпро. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Типологізація трансформацій 

в освітній політиці незалежної України: загальна середня освіта». 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція«Реформа освіти в 

Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення», (15 жовт. 2020 р., Київ). 

Організатори заходу: ДНУ «Ін-т освітньої аналітики», Київ. 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н. Б. Тема виступу: «Навчально-виховні 

комплекси «дошкільний навчальний заклад – загальний навчальний заклад» у системі 

реформування освіти в Україні». 

 

International Conference on Sustainable Future and Environmental Science«Earth 

and Environmental Science», (16-18 Oct. 2020, Bucharest, Romania). 

Організатори заходу: Bucharest, Romania. 

Узяв участь 1 співробітник: BoichenkoM.I., (колективнаучасть) темавиступу: 

«Higher Education And Sustainable Development Promotion: International Potential And Its 

Elaboration In Ukraine».  

 

http://lib.iitta.gov.ua/721975/
http://lib.iitta.gov.ua/721975/
http://lib.iitta.gov.ua/721977/
http://lib.iitta.gov.ua/721977/
http://lib.iitta.gov.ua/721626/
http://lib.iitta.gov.ua/721626/
https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/635/1
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IІ Міжнародна науково-практична конференція«Освіта для ХХІ століття: 

виклики, проблеми, перспективи», (12-13 лист. 2020 р., Суми). 

Організатори заходу: Навчально-наук. ін-т пед-ки і псих-гії Сумського держ. пед-го 

ун-ту імені А. С. Макаренка. 

 Узяли участь 3 співробітника: Дічек Н.П. Тема виступу: «До осучаснення 

методології української освітньої компаративістики й історії освіти», Загородня А.А. Тема 

виступу: «Профільне навчання як форма інноваційного розвитку системи шкільної освіти 

в Україні», Шевченко С.М. Тема виступу: «Розвиток підлітків з особливими потребами 

умовах сучасної України». 

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освіта яка вона є», (1-2 жовт. 

2020 р., Вінниця).  

Організатори заходу: Вінницький науково-технологічний університет.  

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю. Тема виступу: ««Іпостась» філософії 

освіти… Чи насправді усе так просто?».  

 

 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному 

вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти», (18 лист. 2020 р., Київ). 

Організатори заходу: Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю. Тема виступу: «Освіта протягом життя в 

контексті тектонічних зрушень у бізнес-середовищі та нових моделей економічної 

діяльності». 

 

Міжнародна науково-практична конференція«Психологія і педагогіка на 

сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики», (18–19 груд. 2020 р., 

Одеса). 

Організатори заходу: Одеса: МЦНД. 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н. Б. Тема виступу: «До історії творення 

сучасної початкової школи: підручники Спиридона Черкасенка».  

 

Міжнародна науково-практична конференція«Кафедра педагогіки Київського 

університету ім. Тараса Шевченка: історичний поступ та сучасність», (10 квіт. 2020 р., 

Київ).  

Організатори заходу:Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, фак-т псих-гії, кафедра пед-ки та 

ін. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Роль і місце педагогічної 

практики в системі підготовки майбутнього педагога». 

 

VII міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація 

особистості в умовах сучасного суспільства», (12-13 лист. 2020 р., Київ). 

Організатори заходу:Нац-й ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б., (колективна участь) тема виступу: 

«Система сучасного образу життя людини в контексті цивілізаційного підходу». 

 

IVМіжнародна науково-практична конференція«Worldscience: problems, 

prospectsandinnovations», (23-25 груд. 2020 р., Торонто, Канада).  

Організатори заходу: науково-видавничий центр (НВЦ). 

Узяв участь 1 співробітник: Шевченко С.М. Тема виступу: «Шкільна освіта в 

Україні у добу незалежності: освіта дітей з особливими потребами (2000-і рр.)». 
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І  Міжнародна науково-практична конференція«Science, education, innovation: 

topicalissuesandmodernaspects», (16–18 груд. 2020 р., Таллінн). 

Організатори заходу: науково-видавничий центр (НВЦ). 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н.Б.Тема виступу: «До історії творення 

сучасної початкової школи: дитячі свята». 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій», (19 

черв. 2020 р., Вінниця).  

Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і 

наукиВінницької обл. держ. адм., Комун. вищий навч. заклад «Вінницька академія 

неперервної освіти», НАПН України, Нац-й пед-й ун-т імені М.П. Драгоманова, Нац-й 

авіа-й ун-т, Дон-й нац-й ун-т імені В. Стуса, Нац-й ун-т «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, Хмельн-й нац-й ун-т, Терн-й нац-й пед-й ун-т імені В. Гнатюка, Берд-й 

дер-й пед-й ун-т, Укр-й наук.-метод-й центр практ-ої псих. і соц. роботи, Навч.-метод. 

центр псих-ї служби системи освіти Вінницької області, Комунальний заклад вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Дер-й ун-т фіз-го вих. і спорту, Молдова 

Міжнародна академія екології і здоров’я, Вільнюс, Литва, Коледж «Деде Коркурт» 

Байбурт, Туреччина. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Методологічний потенціал 

давньогрецького концепту GnothiSautou («Пізнай самого себе»)». 

 

Всеукраїнська науково-практичнаконференціяз міжнародною участю 
«Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті», (11 – 12 черв. 2020 р., Львів).  

Організатори заходу: Львів: Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Русифікація як нищення 

української національної пам’яті: передумови і наслідки тоталітарної радянської політики 

щодо України». 

 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-психологічні аспекти 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційний змін», 

(7-13 груд., 2020, Суми). 

Організатори заходу: Сумський державний університет. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б., (колективна участь) тема виступу: 

«Особливості формування особистісно-професійних компетентностей майбутнього 

педагога в умовах дистанціонізованого освітнього середовища». 

 

Всеукраїнська ннаукова конференція «Я в усьому світі не находжу 

спокою…» до 200-ліття Пантелеймона Куліша, (22 трав. 2020 р., Київ). 

Організатори заходу: Київ: МНЦД. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А. А.Тема виступу: «Зміст і структура 

діяльності профільних класів старшої школи в контексті освітніх інновацій» 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Науковотехнічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність», (23 квіт., 2020 р., Ніжин). 

Організатори заходу: ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
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Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Застосування сучасних 

інтерактивних методів навчання в коледжі». 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція, (17 трав. 2020 р. Кам’янець–

Подільський). 

Організатори заходу: ПДАТУ,  Кам’янець–Подільський. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Об’єктивістський підхід 

до визначення підстав свободи і культури». 

 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція, «Підтримка та супровід 

обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі», (27 жовт. 2020 р., 

Київ) 

Організатори заходу: Інститут обдарованої дитини НАПН України. 

Узяли участь 3 співробітника: Дічек Н.П. Тема виступу: «До історії вивчення 

обдарованості учнів в українській психології другої половини ХХ ст.»; Бойченко М.І. 

Тема виступу: «Обдарування філософією – талан чи освітній здобуток?»;Саух П.Ю. Тема 

виступу: «Загальнодержавна система виявлення і підтримки обдарованої молоді: від 

декларацій до реальних дій збереження і примноження інтелектуального потенціалу 

України». 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання духовності у 

контексті ревіталізації цілей сталого розвитку України», (27 лют. 2020 р., Київ). 

Організатори заходу: Державна екологічна академія післядипл. освіти та управ. 

Києва. 

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю. Тема виступу: «Духовність у добу «товарної» 

концептуалізації освіти: сподівання без надії». 

 

Всеукраїнськанауково-практична онлайн-конференція «Україно моя вишивана: 

етнокультурний та освітньо-виховний потенціалукраїнської вишиванки», (21 трав. 2020 р., 

Київ). 

Співорганізатори заходу: НАПН України, Інститут педагогіки, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», Ізм-й дер-й гум-й ун-т, 

Ін-т проблем вих. НАПН України, Кам’янець-Подільський нац-й ун-т імені І. Огієнка, 

Полт-й нац-й пед-й ун-т імені В.Г. Короленка, Сумський дер-й пед-й ун-т імені А. С. 

Макаренка, Південноукр-й нац-й пед-й ун-т імені К.Д. Ушинського, Черн-й нац-й ун-т ім. 

Ю. Федьковича. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Українська народна 

вишиванка крізь призмусоціокультурної ідентичності». 

 

Науково-практична конференція«Національна ідентичність як проблема науки й 

освіти»,(12 бер. 2020 р., Київ), (в рамках Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти» та виставки освіти за кордоном «World Edu»). 

 Організатори заходу: Інститут обдарованої дитини НАПН України. 

Узяли участь 3 співробітника: Дічек Н.П. Тема виступу: «Трансформації в освітній 

політиці України»,Бойченко М.І. Тема виступу: «Виміри іверсії національної 

ідентичності: філософський погляд», Саух П.Ю. Тема виступу: «Культурно-національна 

самоідентифікація освіти. Український контекст». 

 

http://lib.iitta.gov.ua/721116/
http://lib.iitta.gov.ua/721116/
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Науково-практична конференція«Зміст і технології шкільної освіти» за 

результатами науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України, (23-24 груд. 

2020р., Київ). 

Організатори заходу: Інститут педагогіки НАПН України. 

Узяли участь 7 співробітників – Дічек Н.П. Тема виступу: «Тенденції в освітній 

політиці України у галузі  шкільної освіти (2000-2010-і роки)»; Антонець Н.Б. Тема 

виступу: «НВК «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» як 

вияв трансформаційних процесів у шкільництві України (2001–2010)»; Бойченко М.І.  

Тема виступу: «Філософська оцінка та порівняльний аналіз парадигм розвитку освіти в 

Україні у добу незалежності»; Загородня А.А. Тема виступу: «Тенденції реформування 

шкільної освіти в Україні у добу незалежності: профільна школа (2001-2010 рр.)», Євтух 

М.Б. Тема виступу: «Тенденції реформування підготовки майбутніх учителів у 2000-і 

роки»; Саух П.Ю. Тема виступу: «Філософсько-освітній дискурс модернізації навчально-

виховного процесу (реалії, проблеми, перспективи)»; Шевченко С.М. Тема виступу: 

«Загальні положення спеціальної школи для дітей з особливими потребами у 2000-і роки 

незалежної України». 

 

Діджитал-діалог «Мирні обрії освіти», (13 жовт. 2020 р., Київ). Присвячено Дню 

захисника України. 

Організатори заходу: НАПН України – ЛНУ імені Тараса Шевченка.  

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю. Тема виступу: «Філософія толерантності: 

урок освіті для миру». 

2021 

Співробітники відділу взяли участь у 63 масовому науково-практичному заходаі, з них: 

міжнародних – 53, всеукраїнських – 7, інші конференції - 3.  
 

Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна): «Історія та філософія освіти 

в незалежній Україні:контроверзи сучасного наукового пізнання»,(8 черв. 2021 р., Київ). 

 Організатори заходу: Національна академія педагогічних наук України, Відділення 

загальної педагогіки та філософії освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Луганський національний 

педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. 

Мета заходу – обмін ідеями та результатами наукових досліджень із вище 

зазначених напрямів між дослідниками і практиками, обговорення актуальних наукових 

освітньо-філософських проблем, що мають міждисциплінарний характер, сприяння 

оприлюдненню контроверсійних питань сучасного освітнього процесу для пошуку шляхів 

їх розв’язання. 

Узяли участь 7 співробітників – Дічек Н.П. Тема виступу: «Педагогічна 

імагологія: спроба апології»; Антонець Н.Б. Тема виступу: «Індивідуальне навчання як 

форма здобуття початкової освіти: нормативно-правовий аспект (1991-2017)»; Бойченко 

М.І.  Тема виступу: «Освіта у модусі критичного мислення: шлях подолання 

контраверсійності»; Загородня А.А. Тема виступу: «Аналіз моделей профільного навчання 

та основних підходів до їх функціонування в старших класах середніх загальноосвітніх 

шкіл України в період з 2011 по 2017 рр.», Євтух М.Б. Тема виступу: «Яким має бути 

сучасний вчитель»; Саух П.Ю. Тема виступу: «Матриця полікультурної освіти в дискурсі 

алгоритму «політики рівної гідності»; Саух П.Ю. Тема виступу: «Розвиток критичного 

мислення як один із провідних трендів сучасного освітнього процесу»; Шевченко С.М. 
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Тема виступу: «Критичне мислення – один із важливих чинників сучасної технології 

розвитку дітей з особливими потребами». 

Результати заходу: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи 

сучасного наукового пізнання: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф.з міжнародною участю / 

ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М. Д. та ін.; 8 черв. 2021 р., м. 

Київ, Інститут педагогіки НАПН України. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2021. 

URL: https://undip.org.ua/library/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-

kontroverzy-suchasnoho-naukovoho-piznannya/ 

 

Круглий стіл  «До 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України: внесок 

відділу історії та філософії освіти у підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в 

Україні». 29 жовтня  2021 р.( у форматі відеоконференції). 

Мета – відзначення ювілейної дати  Інституту педагогіки, й зокрема відділу історії 

та філософії освіти., вшанування памяті знаних науковці – співробітниківвідділу. 

Виступили Н. П. Дічек, Н.Б.Антонець, С.М.Шевченко. 

У заході взяли участь понад 50 учасників з різних куточків України.  

 

Міжнародна науково-практична конеренція «Традиції та новації у сфері 

педагогіки та психології», (5–6 лют. 2021 р., Київ) 

Організатори заходу: Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Київ. 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н. Б. Тема виступу: Нормативно-правове 

забезпечення організації індивідуального навчання в початковій школі України (90-ті рр. 

ХХ ст.).  

 

The 7th International scientific and practical conference «Actual trends of modern 

scientific research», (Febr. 14-16, 2021, Munich).  

Організатори заходу: Europejskaplatformanaukowa, Germany. 

Узяли участь 2 співробітника: Євтух М. Б. Тема виступу: «Духовно-моральне 

виховання – органічна складова підготовки вчителя», Шевченко С.М. Тема виступу: «Про 

«Положення про навчально-реабілітаційний центр» для дітей з особливими потребами» 

(2011-2017 pp.)». 

 

The 6th International scientific and practical conference «World science: problems, 

prospects and innovations», (Febr. 23-25, 2021, Canada).  

 Організатори заходу: Perfect Publishing, Toronto.  

 Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «До ретроспективи проблеми 

рідномовності в освіті України». 

 

The 2nd International Scientific and Practical Conference Scientific «Global and 

Regional Aspects of Sustainable Development», (Febr. 26-28, 2021, Denmark). 

Організаторизаходу: Europejska platforma naukowa, Copenhagen, Denmark: Berlitz 

Forlag 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н. Б. Тема виступу: «До питання про родовід 

Софії Русової».  

 

The I International Scientific and Practical Conference «Scientific practice: modern 

and classical research methods»,  (Febr.   26, 2021, Boston).  

Організаторизаходу: Boston-Vinnytsia: Primedia   e Launch&. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М. Б. Тема виступу: «Унормовуючі аспекти 

підготовки вчителів в Україні (2011-2017 рр.)». 

https://undip.org.ua/library/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-kontroverzy-suchasnoho-naukovoho-piznannya/
https://undip.org.ua/library/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-kontroverzy-suchasnoho-naukovoho-piznannya/
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I International scientific and theoretical conference «The process and dynamics of the 

scientific path», (Febr. 26, 2021, Athens). 

Організаторизаходу: European scientific Platform, Athens. 

Узяв участь 1 співробітник: Шевченко С.М.  Тема виступу: «Різновид типів розвитку 

середньої освіти для дітей з особливими потребами у 2011-2017 роках».  

 

Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація освіти в контексті 

процесів глобалізації», (12 бер. 2021 р., Дніпро). 

Організатори заходу: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, Дніпро.  

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Підходи до проблеми освіти 

дітей з особливими потребами: зміна парадигм в Україні». 

 

The 8th International scientific and practical conference «Actual trends of modern 

scientific research», (March 14-16, 2021, Munich, Germany).  

Організаторизаходу: European Scientific Platform, Munich.  

Узяли участь 2 співробітника: Євтух М.Б. Тема виступу:  «Формування світогляду 

майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу «історія педагогіки», Загородня А.А. Тема 

виступу:  «Старша  профільна школа у 2011-2017 роках XXІ століття: кроки до 

становлення». 

 

The Second International Conference on History, Theory and Methodology of 

Learning (ICHTML 2021). SHS Web of Conferences. 2021. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу:«Origins of inclusive education of 

students in Ukraine».  

 

I International Scientific and Practical Conference«Education and Science Today: 

Cross-Sectoral Problems and Development of Science», (March 19, 2021, Cambridge).  

Організатори заходу: EuropeanScientificPlatform, Cambridge-Vinnytsia. 

Узяли участь 2 співробітника: Євтух М.Б. Тема виступу:  «Роль рідної мови у 

формуванні світогляду майбутнього вчителя (історико-педагогічний аспект)», Загородня 

А.А. Тема виступу: «Профільні класи старшої школи у 2011-2017 рр. ХХІ століття: реалії 

та перспективи».  

 

Міжнародна наукова конференція «Новий органон (1620) та університетська 

філософія до 400-річчя виходу трактату «Новий органон» Френсіса Бекона», (20 бер. 2021 

р., Харків). 

  Організатори заходу: Хар-й нац-й ун-т імені В.Н. Каразіна. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу:  «Новий Органон» 

Френсіса Бекона як методологічна передумова проектів модернізації європейського 

суспільства».  

 

Друга міжнародна наукова конференція «Щастя та сучасне суспільство», (20-21 

бер. 2021 р., Львів). 

Організатори заходу: Український інститут дослідження щастя, Львів.  

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу:  «Щастя і благо: ексцентричність 

і доцентровість».  

 

ІІІ відкритий освітньо-науковий форум за міжнародною участю «Класична 

наука для нової української школи», (19 бер. 2021 р., Мелітопіль).  
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Організатори заходу: МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітопіль. 

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю. Тема виступу: «Проблема балансування 

класичної і некласичної моделей освіти. Шляхиїївирішення». VIII International Scientific 

and Practical Conference «Current problems of social and labour relations», (March 24, 

2021,). 

Організатори заходу: міжнародна інтернет-конференція (onlinepublication). 

Узяв участь 1 співробітник: BoichenkoM.I., (колективна участь)тема виступу:  

«EducationforSustainableDevelopmentandBeyondIt».  

 

The 8
th

 Technium international Conference«Sustainable Future and Technology 

Development», (March 26, 2021, c. Constanta, Romania). 

Організатори заходу: міжнародна інтернет-конференціяc. Constanta, Romania 

Узявучасть 1 співробітник: BoichenkoM.I., (колективнаучасть)темавиступу: «Critical 

thinking education as a prevention of AI riskis and basis of AI and Open Science based 

Sustainable development».  

 

Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях 

сучасних представників психологічних та педагогічних наук», (26–27 бер. 2021 р., Львів). 

Організатори заходу: Львів. нац-й ун-т ім. І. ФранкаЛьвів. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу: «Зміст, основна мета й 

структура профільного навчання в старших класах  середніх загальноосвітніх шкіл 

України (2011-2017 рр.)».  

 

The 5th International scientific and practical conference «European scientific 

discussions», (March 28-30, 2021, Italy).  

Організаторизаходу: European Scientific Platform, Rome. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу: «Реформування старшої 

ланки середньої освіти у 2011-2017 рр. ХХІстоліття».  

 

The 7th International scientific and practical conference «World science: problems, 

prospects and innovations», (March 24-26, 2021, Toronto, Canada). 

Організаторизаходу: European Scientific Platform, Toronto. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М. Б. Тема виступу: «Проблема особистості 

вчителя у творчій спадщині Лесі Українки (до 150-річчя від дня народження славетної 

української поетеси) (1871-1913)».   

 

Тhe 13
th

 International Scientific and Practical Conference. ENVIRONMENT. 

TECHNOLOGIES. RESOURCES. Rezekne Academy of Technologies. Rezekne, Latvia, 

June 17-18, 2021 

Організаторизаходу: Rezekne Academy of Technologies. 

Узяв участь 1 співробітник Dichek N.  (колективна участь).Formation of top job skills of 

tomorrow among computer engineering and information technologies undergraduate students in 

the process of learning English. 

 

 

IIМіжнародна науково-практична конференція«Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві», (26-27 бер. 2021 р., Харків). 

Організаторизаходу: НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків.  

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Модерний концепт 

особистості і спроби його постмодерної деконструкції». 
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ІІІ Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Організація 

електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», (2 квіт. 2021 

р. Київ). 

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю. Тема виступу: «Електронний документообіг 

в закладах освіти: проблеми і перспективи». 

 

The 7th international scientific and practical conference«Science and education: 

problems, prospects and innovations»,(April 1-3, 2021, Kyoto).  

Організаторизаходу: European Scientific Platform, Kyoto, Japan. 

Узяв участь 1 співробітник: Шевченко С.М. Тема виступу: «Аналіз історико-

педагогічної літератури та нормативно-правових документів у галузі освіти дітей з 

особливими потребами (2011-2017)».  

 

Міжнародна науково-практична конференція«Актуальні проблеми досліджень на 

сучасному етапі», (2-3 квіт. 2021 р., Київ).  

Організаторизаходу: Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та 

психології». 

Узяв участь 2 співробітника: Загородня А. А. Тема виступу: «Тенденції розвитку 

профільного навчання старшокласників у 2011-2017 рр. XXI століття», Шевченко С.М. 

Тема виступу: «Форми організації освіти дітей із особливими потребами на сучасному 

етапі».  

 

Міжнародна науково-практична конференція«Психологія і педагогіка: актуальні 

питання», (9–10 квіт. 2021 р., Харків). 

Організатори заходу: Харків: МЦНД. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу: «Реалізація принципів 

профільного навчання в старших класах  середніх загальноосвітніх шкіл України (2011-

2017 рр.)».  

 

ХІV Міжнародна науково-практична конференція«Спеціальна освіта: проблеми 

та перспективи», (15-16 квіт. 2021 р., Кам’янець-Подільський).  

Організатори заходу: Кам’янець-Подільський держ. пед-й ун-т. 

Узяв участь 1 співробітник: Шевченко С.М. Тема виступу: «Ключові вимоги до 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (2011-2017 

рр.)».  

 

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми 

суспільства», (16–17 квіт. 2021 р. Київ). 

Організатори заходу: Київ: МЦНД. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу: «Форми 

організації профільного навчання в Україні у 2011-2017 рр.». 

 

Х Міжнародна наукова конференція«Антропологічні виміри філософських 

досліджень», (21 квіт. 2021 р., Дніпро).  

Організаторизаходу: Дніпро: Дніпр-й нац. ун-т заліз-го трансп. ім. акад. В. Лазаряна.  

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Інституційна етика: 

людський вимір». 

 

VІIМіжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я», 

(22‒23 квіт. 2021 р., Харків). 

Організатори заходу: Харків : ХНМУ. 
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Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Стамбул без Туреччини: 

колізії боротьби з ґендерними стереотипами за допомогою ґендерних стереотипів». 

 

VIIМіжнародна науково-практична конференція«Сучасні проблеми підготовки 

та професійного удосконалення працівників сфери освіти», (23 квіт., 2021 р., Чернігів).  

Організаторизаходу: Чернігівський технологічний університет, Чернігів.  

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Генезис університетської 

освіти в XI – XVIcт. в країнах Західної Європи». 

 

The 8thInternationalscientificandpracticalconference«Science and education: 

problems, prospects and innovations»,(April 28-30, 2021, Kyoto). 

Організатори заходу: CPNPublishingGroup, Kyoto, Japan. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А. А. Тема виступу: «Ретроспективний аналіз 

проблеми запровадження профільних шкіл в Україні (2011-2017 рр.)». 
 

The 10th international scientific and practical conference «Fundamental and applied 

research in the modern world», (May 12-14, 2021, Boston). 

Організатори заходу: European Scientific Platform, Boston, USA.  

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Проблема особистості 

вчителя у творчій спадщині І. Я. Франка».  

 

I Conferenza  scientifica  e pratica  internazionale «Ricerche   scientifiche   e   metodi   

della   loro   realizzazione: esperienza mondiale e realtа domestiche», (May  14, 2021, Bologna). 

Організатори заходу: Bologna-Vinnytsia: Associazione  Italiana  di  Storia  Urbana & 

Piattaforma scientifica europea. 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н. Б. Тема виступу: «Нормативно-правова 

база індивідуального навчання в початковій школі України (початок ХХІ ст.)».  

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Математика та 

інформатика у вищій школі: виклики сучасності», присв. пам’яті проф. О. А. Панкова і В. 

С. Трохименка», (20-21 трав. 2021 р., Вінниця). 

Організатори заходу: Вінницький держ. пед-й ун-т, (інтернет-конф.). Вінниця. 

Узяв участь 1 співробітник: YevtuchM., (колективнаучасть)темавиступу: «Using 

virtual and augmented reality to development of the health-preserving competence of a physical 

education teacher: methodological aspect».  

 

The International Conferenceon Environmental and Energy Sustainabilities 

(ICEES 2021) «Developing Environmental and Energy Sustainability in the IR 4.0 Era» (online 

conf., 24-25th May, 2021, Seoul, Republic of Korea). 

Організатори заходу: PPISHK, Indonesia in cooperation with PSAKU, Thailand. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Transformations of Global 

Cooperation Processes as a Strategy of Sustainable Social Development in the Context of 

Research and Education». 

 

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми духовного 

пробудження особистості: культура та духовні цінності», (26 трав. 2021 р. Сєвєродонецьк 

– Київ).  

Організатори заходу: Сєвєродонецьк – Київ. 

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю.  Тема виступу: «Духовність в колесі 

духовного балансу». 
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The 9thInternationalscientificandpracticalconference «Scienceandeducation: problems, 

prospectsandinnovations», (May 26-28, 2021 Kyoto, Japan). CPNPublishingGroup, Kyoto, 

Japan. 

Організатори заходу: CPNPublishingGroup, Kyoto, Japan. 

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю., (колективна участь)тема виступу: 

«Теоретичні проблеми креативного менеджменту на засадах креативної освіти».  

 

The 

3rdInternationalscientificandpracticalconference«Resultsofmodernscientificresearch and 

development», (May 29-31, 2021, Madrid). 

Організатори заходу: European Scientific Platform, Madrid, Spain 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Гуманістична спрямованість 

педагогічних поглядів у творчій спадщині Т. Г. Шевченка».  

 

The 11th international scientific and practical conference «The world of science and 

innovation», (June 2-4, 2021, London). 

Організатори заходу: European Scientific Platform, London, United Kingdom.  

Узяло участь 2 співробітника: Євтух М.Б. Тема виступу: «Освітня діяльність і 

педагогічні погляди М. І. Пирогова», Саух П.Ю., (колективна участь) тема виступу: 

«Історична пам'ять: парадокси на шляху консолідації українського суспільства».  

 

I Correspondence International Scientific and Practical conference «Science of post-

industrial society: globalization and transformation processes», (June 4, 2021, Vinnytsia, 

Ukraine - Vienna, Austria). 

Організатори заходу: NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC 

International Centre Corporative Management (Vienna, Austria).  

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Проблема особистості 

вчителя у творчій спадщині В.О.Сухомлинського».  

 

The 10th international scientific and practical conference «Priority directions of 

science and technology development», (June 13-15, 2021, Kyiv).  

Організатори заходу: SPC ― Sci-conf.com.ua, Kyiv, Ukraine. 

Узяв участь 1 співробітник: Шевченко С.М. Тема виступу: «Організація 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах України (2011-2017 рр.)».  

 

Тhe 13
th

 International Scientific and Practical Conference «Environment. 

Technologies. Resources». RezekneAcademyofTechnologies, (June 17-18, 2021, Rezekne, 

Latvia). 

Організатори заходу: RezekneAcademyofTechnologies, Latvia.  

Узяв участь 1 співробітник: DichekN., (колективна участь) тема виступу: «Formation 

of top job skills of tomorrow among computer engineering and information technologies 

undergraduate students in the process of learning English». 

 

The 11th international scientific and practical conference «Science and education: 

problems, prospects and innovations», (July 21-23, 2021, Kyoto).  

Організатори заходу: European Scientific Platform, Kyoto, Japan  

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М.Б. Тема виступу: «Проблема особистості 

вчителя у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського». 

 

Міжнародна онлайн конференція «Розвиток критичного мислення», (24 черв. 2021 

р. Торонто). 

Організатори заходу: Европейська наукова платформа, Торонто, (Канада). 
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Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю. Тема виступу: «Критичне мислення як 

особливий феномен сучасної системи компетенцій»). 

 

Міжнародна науково-практична конференція«Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку сучасної педагогіки та психології», (25-26 черв. 2021 р., Львів).  

Організатори заходу: Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота».  

Узяв участь 1 співробітник: Шевченко С.М. Тема виступу: «Умови організації 

діяльності навчально-реабілітаційних центрів в системі освіти України в період з 2011 по 

2017 рр.».  

 

ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації». «Освіта 

у викликах сьогодення: світові та українські контексти», (25–26 черв. 2021 р., Харків). 

Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Харк-й нац-й пед-й ун-т 

імені Г.С. Сковороди, Польське Товариство педагогіки філософічної ім. Б.Ф. 

Трентовського (TPF), НАПН України, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, 

Інститут педагогіки НАПН України. Харків. 

Узяли участь 4 співробітника: Дічек Н.П. Тема виступу:  «Кроскультурні 

уявлення українського студентства у вимірі сучасних україно-польських відносин», 

Бойченко М.І.  Тема виступу:  «Освіта у пошуках відповідей на виклики: за межами 

біхевіоризму», Саух П.Ю.  Тема виступу:  «Стратегія полікультурної освіти в контексті 

турбулентності процесів міжкультурної взаємодії», Шевченко С.М. Тема виступу:  «Діти з 

особливими потребами в період  навчання і виховання в екстремальних умовах пандемії». 

 

International Conference«Theoretical and Foundational Problems (TFP) in Information 

Studies»,(online conference, Sept. 12 – 19, 2021, Berkeley, USA). 

Організатори заходу: International Society for the Study of Information, Berkeley, 

USA. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Value background of 

information in educational communication». 

 

International Conference – The 9th Congress of the Philosophy of Education Society 

of Poland «Education and the state», (24-26 Sept. 2021, Krakow). 

Організатори заходу: European Scientific Platform, Krakow 

Узяв участь 1 співробітник: Boichenko M.I. Тема виступу: 

«FunctionalgoalsandvalueexpectationsofeducationsubjectsregardingtheState». 

 

II International Scientific and Practical Conference«Scientific Practice: Modern and 

Classical Methods of Research»,  (Oct. 15,   2021, Boston).  

Організатори заходу: Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch & European Scientific 

Platform. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу:  «До історії політики 

реформування  середньої освіти в суверенній Україні: зовнішнє незалежне оцінювання 

знань випускників шкіл». 

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики», (27 жовт. 2021 р. 

Київ).  

Організатори заходу: Київський університет ім. Б. Грінченка, Київ. 

Узяв участь 1 співробітник: Саух П.Ю. Тема виступу:  «Педагогічна місія філософії 

в осмисленні освітнього процесу: постковідний період». 
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II International Scientific and Practical 

Conference«Modernizationofscienceanditsinfluenceonglobalprocesses», (12 лист. 2021 р., 

Краків).  

Організатори заходу: Європейська наукова платформа, Краків. 

Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н.Б. Тема виступу:  «До 95-річчя відділу 

історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України».  

 

 ІI Conferenza  scientifica  e pratica  internazionale «Ricerche   scientifiche   e   metodi   

della   loro   realizzazione: esperienza mondiale e realtа domestiche», (Bologna, 12 лист. 2021).  

 Організатори заходу: Bologna-Vinnytsia: Associazione  Italiana  di  Storia  Urbana & 

Piattaforma scientifica europea, 2021. 

 Узяв участь 1 співробітник: Антонець Н.Б. Тема виступу:  «Реформування 

початкової освіти в Україні: зрушення у термінах навчання (1991–2001)». 

 

The 8th TECHNIUM International Conference «Sustainable Future and Technology 

Development» (online conference: 

https://techniumscience.com/index.php/conference/article/view/3047/1100Malaysia).  

Організатори заходу: UniversiUtaraMalaysia 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Critical thinking education 

as a prevention of AI risks and basis of AI and Open Science based sustainable development». 

 

Всеукраїнський  науково-практичний  семінар з міжнародною участю, 

присвяченої 122 річниці з дня народження Петра Кузьміча Анохіна «Здоров’я як 

функціональна система: інноваційно-освітній вимір», (17 лют. 2021 р., Вінниця).  

Організатори заходу: НАПН України, Департамент освіти і науки Вінницької обл. 

держ. адм.,  Комун-й заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», 

 Інститут педагогіки НАПН України, Вінн-й гум.-пед-й коледж, Навч.-метод-й центр 

псих-ї служби системи освіти Вінницької обл., Держ-й вищий навч-й заклад «Університет 

менеджменту освіти»,  Меліт-й держ-й пед-й ун-т ім. Богдана Хмельницького,  Дрогоб-й 

держ-й пед-й ун-т ім. І. Франка, Берд-й дер-й пед-й ун-т, Нац-й ун-т «Чернігівський 

колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, Микол-й обл. ін-т післядип-ї пед-ї освіти, Держ-й ун-т фіз-го 

вих. і спорту, м. Кишинів, Молдова Мозирський держ-й пед-й ун-т імені І. П. Шамякина, 

м. Мозирь, Білорусь. 

Узяв участь 1 співробітник: Євтух М. Б. Тема виступу: «Методологічний потенціал 

вчення про функціональні системи П. К. Анохіна: інноваційно-освітній аспект». 

 
ІІІВсеукраїнськанауково-практичнаінтернет-конференція 

«Компетентнісноорієнтованенавчання: викликитаперспективи», (29 бер. 2021 р., Київ), 

(науковеелектронневидання).  

Організаторизаходу: Ін-тпедагогікиНАПНУкраїни, 

ВідділсуспільствознавчоїосвітиІПНАПНУкраїни, Сумськийдерж-йпед-йун-тіменіА.С. 

Макаренка, Кафедравсесвітньоїісторії, 

міжнар.відносинтаметодикинавчанняістор.дисциплін, Уманськийдер-йпед-йун-

тіменіП.Тичини, Каф.всесв.історіїтаметодикнавч., Центральноукр-йдер-йпед-йун-

тіменіВ.Винниченка, Навч.-наук.лаб.Суспільств-їосвіти, Комун-йзаклад 

«ЖитомирськийобласнийІнститутпіслядипломноїпедагогічноїосвіти» 

Житомирськоїобл.ради, Київ.  

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Міжпредметний підхід у 

реалізації компетентнісного орієнтованого навчання у початковій школі у спадщині 

академіка Олександри Савченко».  

 

https://techniumscience.com/index.php/conference/article/view/3047/1100
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Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція 
«Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства», 

(31 бер. – 2 квіт. 2021 р., Київ).  

Організатори заходу: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, Київ. 

Узяли участь 3 співробітника: Дічек Н.П.   Тема виступу:  «Історія педагогічної 

науки сучасної України в особах: академік Олександра Савченко», Бойченко М.І. Тема 

виступу:  «Місія освіти у розвитку громадянського суспільства: вибір парадигми», Саух 

П.Ю. Тема виступу: «Історична пам’ять як фактор консолідації українського суспільства».  

 

VIІ Всеукраїнська мультидисциплінарної конф. «Чорноморські наукові студії» 

(14 трав. 2021 р., Одеса). 

Організатори заходу: Одеса: МНЦД. 

Узяв участь 1 співробітник: Загородня А.А. Тема виступу:  «Профільна школа в 

Україні у 2011-2017 рр., як передумова якості професійної освіти». 

 

Круглий стіл «Тридцять років незалежності України: здобутки, проблеми і 

перспективи», (25 черв. 2021 р., Київ) 

Організатори заходу: Інститут філософії НАН України 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Незалежність як виклик: 

переструктурування громадянського суспільства». 

 

Всеукраїнський круглий стіл «Читання пам’яті Івана Бойченка – 2021. Людина. 

Історія. Незалежність», (22 жовт. 2021 р., Київ). 

Організатори заходу: КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т філ. НАН України, Центр гум-ї 

освіти НАН України. 

Узяв участь 1 співробітник: Бойченко М.І. Тема виступу: «Принцип автаркії: від 

особистої до державної незалежності». 

 

І Всеукраїнські пед. читання пам’яті О.Я.Савченко «Олександра Яківна Савченко. 

Уроки співпраці і спілкування», (Київ, 4 листопада 2021 р.). 

Організаторизаходу:Президія НАПНУкраїни,  Ін-тпедагогікиНАПНУкраїни, 

ВідділпочатковоїосвітиІПНАПНУкраїни, Мелітопольський держ. пед. ун-т, Ізмїльський 

держ. гум. ун-т. 

Узяв участь 1 співробітник: Дічек Н.П. Тема виступу: «Сучасний класик педагогіки 

– академік НАПН України Олександра Савченко».  

 

Науково-практична конференція«Зміст і технології шкільної освіти» за 

результатами науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України, (23-24 груд. 

2021р., Київ). 

Організатори заходу: Інститут педагогіки НАПН України. 

 
 


