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Запрошують взяти участь у 
VІІ Морозівських читаннях,  
які відбудуться 18-19 листопада 2022 р.  

у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова,  
м. Київ, Україна 

Тематичне засідання:  
“Педагогіка у відкритому освітньо-науковому просторі: 

сутність, проблеми, майбутнє” 
Наукові напрями: 

Напрям І. Україна і світовий освітній вимір 
- формування світового освітньо-наукового простору: проблеми й виклики ХХІ ст.; 
- генеза і еволюція української освіти в контексті єдиних європейських тенденцій; 
- освіта України періоду воєнних випробувань та повоєнні перспективи.  

Напрям ІІ. Новий етап розвитку Педагогіки 
- кризи та деформації сучасного педагогічного знання;  
- пошук парадигмальних орієнтирів педагогіки; 
- актуальні питання кореляції педагогічної теорії і практики; 
- пріоритети і зміни поняттєво-категоріального апарату педагогіки; 
- структурна і змістова цілісність інтегрованого курсу «Педагогіка»; 
- традиція та інноватика в науково-предметному полі сучасної дидактики; 
- громадянсько-патріотична позиція особистості в системі національного та інтернаціонального 

виховання. 
Напрям ІІІ. Трансформації професійно-педагогічної підготовки в освітньому середовищі 

університету  
- система «наука – теорія – практика» - основа професійно-педагогічної підготовки фахівця-педагога; 
- значення педагогічних кафедр в оновленні структури і змісту професійного формування 

вчителя/викладача;  
- практико орієнтована модель становлення і розвитку майбутнього педагога; 
- студентоцентрованість та партнерська взаємодія як умова результативності фахового освітнього 

процесу; 
- модифікація професійно-педагогічної підготовки засобами контекстних дидактичних технологій; 
- неперервний професійний розвиток і самовдосконалення педагога; 
- якість професійно-педагогічної підготовки, академічна мобільність. 

Проведення науково-комунікативного заходу планується в змішаному форматі (посилання на оnline-
зв’язок буде повідомлено додатково – у електронному варіанті Програми Читань, надісланому кожному 
учаснику).  

Контакти:  
e-mail: konf7moroz@gmail.com 

(044) 238-01-78 (кафедра педагогіки педагогічного факультету Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, завідувачка кафедри -  професор Дем’яненко Наталія Миколаївна). 

Координатори: (097) 303 40 35 (Вишківська Ванда Болеславівна)  
                          (099) 216 83 67 (Силенко Юлія Володимирівна) 

mailto:konf7moroz@gmail.com

