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Структура посібника поєднує три розділи: «Філософія освіти»,  

«Історія освіти України», «Організаційно-методичне забезпечення освіти».  
У розділі «Філософія освіти» представлено матеріали, які висвітлю-

ють розвиток освіти в системі сучасних філософських концепцій, теоретико-
методологічні засади організації громадянського виховання, особливості 
релігійних процесів у сучасній Україні тощо. 

Зміст розділу «Історія освіти» спрямований на розкриття питань про 
місце та роль України в сучасному світі, історію освіти України в контексті 
євроінтеграції.  

У третьому розділі «Організаційно-методичне забезпечення освіти» 
висвітлено сутність моніторингу якості освіти як інструменту освітньої полі-
тики України, охарактеризовано правові та організаційні питання безпеки 
життєдіяльності й охорони здоров’я, соціально-правові основи захисту  
дитинства, запропоновано матеріали з основ сучасного ділового мовлення. 

Адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації  педагогічних 
працівників різних спеціальностей, а також тим, хто цікавиться проблемами 
сучасної  освіти. 
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