
РОБОЧА ЗУСТРІЧ АВТОРІВ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ МОНОГРАФІЇ
20 березня у залі засідань 

Президії НАПН України відбу
лась робоча зустріч авторів ко
лективної монографії «Горизонт 
духовності виховання», яка ста
ла  п ’ятою в рамках українсько- 
литовського проекту «Розвиток 
духовності виховання у  глоба- 
лізованому світі». Презентації 
циклу цих монографій з успі
хом відбулися: у  Сеймі Литов
ської Республіки (2016, 2017): 
у  ДВНЗ «Університет менедж
менту освіти НАПН України» 
(2017); під час III Міжнародної 
науково-практичної конферен
ції «Професійна художня осві
та і художня культура: виклики 
XXI століття» (Київський уні
верситет ім. Бориса Іфінченка 
(2017).

Ініціаторами робочої зустрі
чі, присвяченої підготовці нової
-  п’ятої -  монографії циклу ви
ступили Відділення вищої осві
ти НАПН України (академік-се- 
кретар -  П. Саух), УМО (ректор
-  М. Кириченко), Український 
відкритий університет післяди- 
пломної освіти Консорціуму за
кладів післядипломної освіти 
(голова Ради ректорів (директо
рів) -  В. Олійник). У  заході взяли 
участь члени авторського колек
тиву монографії, модератором 
заходу стала проректор з нау
ково-методичної роботи та між
народних зв’язків УМО Олена 
Отич.

Логіка структурування змісту 
монографій у циклі розгортала
ся від визначення сутності духо
вності і аналізу її проявів у  люд
ському суспільстві («Духовність у 
світі людини», 2009) -  до усвідом

лення впливу духовності вихо
вання на формування духовності 
суспільства і його членів («Духо
вність виховання», 2012), вияв
лення духовного впливу вихов
ного середовища на формування 
духовності учасників освітнього 
процесу («Контекст духовності ви
ховання», 2014), аналізу історич
ного досвіду, сучасного стану та 
визначення перспектив розвитку 
духовності виховання в Литві і в 
Україні («Розвиток духовності ви
ховання», 2016).

Монографія «ГЬризонт духо
вності виховання» присвячена 
розгляду феномену духовності 
як «якості особистості і як час
тини, чи навіть сутності вихов
ного процесу у  сьогоднішньому 
проблемному полі педагогічної 
науки та освітньо-виховних ре
алій» (О. Сухомлинська). При 
цьому духовність розглядається 
у  взаємозв’язку з культурою як 
«духовним надбанням, осердям 
духовних цінностей, пов’язаних 
з внутрішнім вдосконаленням 
людини і самовдосконаленням, 
з її творчим розвитком» (О. Су
хомлинська).

Концептуальна ідея моногра
фії полягає в тому, що розвитку 
духовності учасників виховно
го процесу сприяє їхня спільна 
діяльність щодо одухотворен
ня виховного середовища, яка 
має здійснюватися на засадах 
людиноцентризму. Таке одухот
ворення відкриває можливості 
студенту (учню) діяти як відпо
відальному суб’єкту і в освіт
ньому, і в більш широкому соці
альному середовищі.

Автори монографії були одно-

стайні в тому, що розвиток духо
вності особистості можна предста
вити як її рух до свого духовного 
ідеалу (духовного горизонту): чим 
ближче вона наближається до ньо
го, тим більше усвідомлює духовну 
недосконалість і відчуває, що від 
неї «віддаляється» горизонт духо
вного ідеалу. Учасники робочої зу
стрічі відзначали, що проблема ви
значення «горизонту» духовності 
виховання пов’язана безпосеред
ньо з проблемою взаємодії духо
вного потенціалу людини з духо
вним потенціалом суспільства та 
екстраполяцією цієї взаємодії у  ду 
ховну площину освіти як соціаль
ного інституту.

Олена ОТИЧ, проректор 
Ірина СІДАНІЧ, професор 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. 0. СУХ0МЛИНСБК0Г0 
оголошус конкурс на заміщення вакантних посад:

-  старшого наукового співробітника відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь кандидата 

або доктора педагогічних чи історичних наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних 
працівників не менше 3 років, наукові праці; за наявності наукового ступеня -  без вимог до стажу роботи, володіння засобами ІКТ, а 
також високі моральні якості та організаторські здібності.

-  молодшого наукового співробітника відділу комплектування та наукового опрацювання документів (декретна посада);
-  молодшого наукового співробітника відділу науково-документного забезпечення та соціокультурної діяльності (2  посади)
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту рівня спеціаліста 

або магістра, володіють засобами ІКТ, а також мають високі моральні якості.
Строк подання заяв -  місяць з дня опублікування оголошення.
Претенденти на вакантну наукову посаду, яку бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:заяву на участь у конкурсі: 

особовий листок з обліку кадрів з фотографією; автобіографію; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; копії до
кументів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; список наукових праць; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію 
трудової книжки; копію ідентифікаційного номеру платника податків; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або 
нотаріально.

Документи подавати за адресою: 04060, м. Київ. вул. М берлинського, 9, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. 
0. Сухомлинського, кімн. 29-А відділ кадрів Телефон для довідок: 453-85-17.


