
INFORMATION 
 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція  
«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: 

трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі» 
 

7–8 червня 2018 року в Інституту педагогіки НАПН України відбулася 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративіст-
тика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізо-
ваному світі», яку було проведено відділом порівняльної педагогіки у тісній 
співпраці та за підтримки програми Erasmus+ у рамках проекту «Україна – ЄС: 
крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (модуль Жана Моне), що 
реалізується Інститутом педагогіки НАПН України. 

Конференція стала консолідацією співпраці Інституту педагогіки НАПН 
України та Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України 
з Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністер-
ства освіти Республіки Білорусь і проектом Erasmus+ «Україна – ЄС: крос-
культурні порівняння в освітніх дослідженнях». 

Почесними гостями конференції стали: представник Національного 
Еразмус+ офісу в Україні Петро Крайнік, освітяни з Республіки Білорусь, які 
представили такі інституції, як Брестський державний університет імені 
Олександра Сергійовича Пушкіна і Гомельський коледж-філіал ЗО «Білорусь-
кий державний університет транспорту», викладачі Автономного університету 
Сакатекаса (Мексика). 

Проблеми освіти обговорювалися представниками Житомирської, 
Волинської, Донецької, Луганської, Львівської, Тернопільської, Полтавської, 
Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Київської 
областей та м. Києва. 

Конференцію відкрив Віце-президент НАПН України, Директор 
Інституту педагогіки НАПН України, член-кореспондент НАПН України 
д.п.н., професор О. М. Топузов, який наголосив на важливості порівняльно-
педагогічних досліджень в умовах кардинальних реформ української освіти. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулася С. О. Сисоєва, 
академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН 
України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 
яка підняла питання гармонізації освітньої термінології в Україні з терміно-
логією, що використовується у світі та в Європі в умовах глобалізації та 
європеїзації, як і доступу до джерельних баз. 

О. Я. Савченко, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту 
педагогіки України, вітаючи учасників конференції, підкреслила важливість 
практичної орієнтованості компаративних досліджень для імплементації 
реформи «Нова українська школа» та внеску відділу порівняльної педагогіки 
Інституту у цей процес. 



П. І. Крайнік, представник Національного Еразмус+ офісу в Україні 
відзначив успіхи Інституту педагогіки НАПН України в імплементації проекту 
Erasmus Mundus «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх 
дослідженнях» та окреслив можливості для науковців, які пропонує Еразмус+. 

Г. М. Юстинська, начальник управління дистанційних освітніх послуг 
Національного інституту освіти Республіки Білорусь від імені Інституту 
подякувала представницьку делегацію Інституту педагогіки НАПН України за 
участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного 
підручника», засновником якої є Інститут педагогіки, що цьогоріч відбувалася 
у м. Мінськ (Республіка Білорусь) та окреслила спільні вектори співпраці. 

З проміжним звітом щодо імплементації проекту Erasmus+ «Україна – 
ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» виступила д.п.н., 
професор О. А. Заболотна, координатор проекту. 

Здобутки і перспективи осередків порівняльної педагогіки – в Умансько-
му державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та у Глухівсь-
кому національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка – 
представили Л. О. Загоруйко, к.п.н., доцент, доцент Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини і О. К. Мілютіна, к.п.н., доцент, 
доц. Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка. 

На пленарному засіданні виступили А. В. Вихрущ, д.п.н., професор, 
завідувач кафедри психологічних і педагогічних дисциплін Тернопільського 
національного економічного університету, О. А Заболотна, д.п.н., професор, 
професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, О. О. Першукова, д.п.н., професор, професор 
кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, 
Н. О. Федчишин, д.п.н., професор, завідувач кафедри іноземних мов 
Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, 
які підняли питання місії порівняльної педагогіки у сучасному світі і методо-
логії проведення компаративних досліджень. 

Ключовими доповідачами на круглому столі в рамках конференції, який 
присвячено трансформаціям в освіті в Україні та в Республіці Білорусь, висту-
пили заступник Директора Інституту педагогіки НАПН України з науково-
експериментальної роботи, к.п.н., ст.н.с. Т. М. Засєкіна і Г. М. Юстинська, 
начальник управління дистанційних освітніх послуг Національного інституту 
освіти Республіки Білорусь. 

Одне із секційних засідань було присвячено засіданню круглого столу за 
проектом «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» 
(модуль Жана Моне), під час якого учасники модулю поділилися своїми думками 
щодо важливості та напрямів крос-культурних порівнянь в освітніх досліджен-
нях з метою аналізу європейського освітнього досвіду та його імплементації у 
вітчизняний освітній простір. 

 
 
 



За результатами конференції видано збірник тез, в якому розміщені 
матеріали учасників конференції, у тому числі й учасників круглого столу за 
проектом «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідження» за 
модулем Жана Моне (Erasmus+) та учасників секційних засідань з широкою 
тематикою, зокрема: порівняльно-педагогічні дослідження в середній освіті, 
порівняльно-педагогічній дослідження у вищій освіті, порівняльно-педагогічні 
дослідження в галузі освіти дорослих та академічна мобільність, як інструмент 
підвищення якості освіти. 
 


