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Всеукраїнська міжгалузева  
науково-практична онлайн-конференція 

23, 24 березня 2022 року 
(в рамках ХІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022» 

й виставки освіти за кордоном «World Edu») 

Мета конференції: обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем розвитку 
українського суспільства у площині формування суб’єктності особистості, громади, соціуму. 
Наукова тематика конференції:  
 Світоглядні підвалини розвитку суб’єктності 
 Політичні й економічні засади цивілізаційної суб’єктності 
 Історичні наративи суб’єктності української нації  
 Завдання освіти з формування особистісного потенціалу здійснення національної ідеї  
Ключові спікери конференції: 
Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, 
академік НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України  
Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, академік-
секретар відділення вищої освіти НАПН України 
Ткаченко Василь Миколайович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник 
Інституту всесвітньої історії НАН України, член-кореспондент НАПН України 
Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри економічної теорії, 
макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка, завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини 
Інституту обдарованої дитини НАПН України, член-кореспондент НАПН України  
Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
завідувач відділом української історіографії Інституту історії України НАН України 
Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, завідувачка відділом соціально-
політичної історії Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Україн 
Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 
Пономаренко Володимир Степанович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник 
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 
Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної 
і практичної філософії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, головний 
редактор журналу «Філософія освіти» 

https://ispp.org.ua/


 

Гавриш Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор НДІ 
експериментальної дидактики Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди, член науково-методичної ради з питань освіти МОН України 
Ткаченко Володимир Володимирович, доктор історичних наук, професор, проректор Київського 
національного університету будівництва i архітектури 
До участі запрошуються: науковці Національної академії наук України і наукових галузевих 
академій; викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної 
освіти; адміністрація закладів освіти, учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги; 
аспіранти й магістранти; усі зацікавлені тематикою конференції. 
Конференція відбудеться у дистанційному онлайн-режимі на платформі Zoom, з прямою 
трансляцією на фейсбук-сторінку Національної академії педагогічних наук України. Посилання для 
участі у конференції та пробного підключення буде надано напередодні заходу (надіслано на 
електронну скриньку учасника, вказану під час реєстрації). 

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Онлайн-виступ з доповіддю (або надання організатору відеозапису доповіді для онлайн-трансляції) 

та розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції 
 Заочна: включення доповіді в програму конференції та розміщення публікації в збірнику матеріалів  
 В якості слухача: онлайн-перегляд конференції та участь в обговоренні проблематики заходу 
 Проведення в програмі конференції практичного заходу (семінар, майстер-клас, тренінг, тощо) 

Для участі в роботі конференції необхідно до 10 березня 2022 року 
заповнити реєстраційну форму учасника заходу 

за посиланням https://forms.gle/zEhe3DN27fhJzPHG7 

Участь у конференції – безкоштовна!* 
Матеріали конференції буде опубліковано в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних 
наук України lib.iitta.gov.ua, сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України iod.gov.ua 

* Учасники мають можливість замовити: 
• електронний сертифікат учасника – 50 грн. (PDF-файл, надісланий на електронну адресу 

учасника, вказану під час реєстрації).  
• комплект друкованих матеріалів конференції – 100 грн. (програма заходу і сертифікат учасника; 

друковані матеріали надсилаються Новою поштою за рахунок отримувача). 
* Оплата замовлення здійснюється на підставі надісланого на електронну адресу учасника рахунку, 
відповідно до обраного варіанту.  
Заохочення для учасників конференції, які зроблять онлайн-доповідь або проведуть практичний захід, 
електронний сертифікат учасника та програма заходу – безкоштовно! 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Публікації, обсягом до 10 сторінок, надсилати до 15.03.22 р. на електронну адресу: 2275423@ukr.net, 
тема листа «Публікація. Конференція 23, 24.03.22» 
Вимоги до оформлення: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
міжрядковий інтервал 1,0; з вирівнюванням праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, 
з нового рядка курсивом – науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи / навчального 
закладу, електронна адреса автора; далі, по центру, НАЗВА статті ВЕЛИКИМИ літерами 
ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку курсивом з вирівнюванням за шириною – анотація та 
ключові слова українською та англійською мовами. Після пропуску одного рядка, текст статті, після 
якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел); посилання в тексті на літературу та інтернет 
джерела записуються у квадратних дужках).  
Матеріали в збірнику конференції буде подано в авторській редакції.  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Контакт з проблематики конференції: 
Ткаченко Лідія Іванівна (067) 491-11-39, tkachenko.lidiya@gmail.com 
Контакт з організаційних питань і розміщення публікацій: 
Шульга Валентина (067) 729-94-01, 2275423@ukr.net 

Дякуємо за співпрацю та інформування Ваших колег! 

https://forms.gle/zEhe3DN27fhJzPHG7
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