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*Мета проекту - європеїзація методологічних, 

організаційних та змістових засад докторських програм у 

галузі теорії освіти шляхом  запровадження  

міждисциплінарних навчальних курсів, європейських 

стандартів докторського дослідження в Україні; 

формування інклюзивного дослідницького середовища 

університету.

*Запропонований модуль є інноваційним завдяки 

міждисциплінарному європознавчому контенту, 

використанню актуальних методологічних підходів, форм і 

методів навчання, спрямованих на формування 

дослідницьких та трансверсальних компетентностей 

молодих науковців.



*

* Сбруєва Аліна Анатоліївна - координатор проєкту, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка; 

*Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри української 

мови і літератури  СумДПУ імені А.С. Макаренка;

*Чернякова Жанна Юріївна ‒ кандидат педагогічних 

наук, доцент , доцент кафедри педагогіки Сумського 

державного університету імені Макаренка;

*Аспіранти СумДПУ імені А.С. Макаренка (напрям 

підготовки 01 - Освіта)



*
*Навчальна діяльність, що передбачає  викладання у межах 

курикулуму докторських програм у галузі освітніх наук: 

- міждисциплінарних навчальних курсів, що містять активну
європознавчу складову «Порівняльна педагогіка вищої школи:
глобальний, європейський та національний контексти» (30
год), «Академічна культура дослідника: європейський та
національний досвід» (30 год), «Академічне письмо» (30 год);

- інтенсивних курсів розвитку дослідницької та 
трансверальної компетентностей - «Докторський семінар: 
моніторинг якості» (10 год), «Культура наукового 
наставництва» (10 год.).

*Екстракурикулярна діяльність, що передбачає участь учасників 
проєкту у  тренінгах з фахової майстерності і професійного 
лідерства, у щорічних міжнародних конференціях, у роботі 
науково-дослідних лабораторій.

*Оприлюднення матеріалів проєкту на сайті. Адреса сайту: 
https://jmm.sspu.edu.ua



*
Після завершення модуля у докторантів (аспірантів) повинні 
бути сформовані такі компетентності та їх складові:

*знання теорій і технологій інноваційного розвитку вищої 
освіти у глобальному просторі, в країнах Європи та в 
Україні,  освітньої політики міжнародних організацій (ЄС, 
ОЕСР, ЮНЕСКО);

*знання з академічної етики, культури академічного 
письма, академічної комунікації в умовах цифрового 
творчого середовища; 

*уміння та навички професійного діалогового  спілкування 
українською та англійською мовами на високому рівні, 
готовність демонструвати їх під час презентації матеріалів 
та результатів наукових досліджень у вигляді наукових 
статей, звітів, мультимедійних презентацій відповідно до 
вимог стандартів міждисциплінарного та / або 
міжнародного професійного співтовариства

*готовність до застосування сучасної методології 
міждисциплінарних європознавчих досліджень. 



*

*модернізований курикулум докторських програм з теорії вищої 
освіти (Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» - 011), 
побудований з урахуванням методологічних підходів, змістових 
та організаційних засад що прийняті у ЄПВО;

*навчальні програми та навчальні посібники, електронні 
посібники запропонованих навчальних курсів для аспірантів;

*наукові роботи учасників програми (статті, презентації 
досліджень, дисертації) європознавчої спрямованості;

*наукові конференції, семінари, круглі столи для студентів, 
аспірантів, учителів-практиків, у яких апробовуються наукові та 
методичні здобутки учасників проєкту;

*розвиток європознавчої проблематики в діяльності  наукових 
лабораторій  з проблем порівняльної педагогіки та академічної 
культури, що функціонують в Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.



*

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

Навчальний курс Порівняльна педагогіка вищої школи: 
національний, європейський та глобальний контексти (викладач -
Сбруєва А.А.);

Навчальний курс Академічна культура дослідника: європейський
та національний досвід (викладач – Семеног О.М.) ;

Інтенсивні курси проєкту:

Навчальний курс Культура наукового наставництва

(викладач - Семеног О.М.); 

Навчальний курс Докторський семінар: моніторинг якості
дослідження

(викладач - Сбруєва А.А.)

Всі навчальні курси викладалися в умовах карантину з 
використанням платформи ZOOM



*

Організація екстракурикулярної діяльності :

Участь в організації та проведенні 3-х міжнародних 
науково-практичних конференцій.

1. «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, 
європейський та національний виміри змін» (23-24 
квітня 2020 р.);

2. «Європейський університет: імідж, мобільність та 
соціальні перспективи» (6-7 травня 2020 р.);

3. «Академічна культура дослідника» (14-15 травня
2020 р.).

Конференції проведено в умовах карантину з 
використанням платформи ZOOM



*

*Викладання навчальних курсів.

*Апробація навчальних посібників до курсів.

*Проведення запланованих наукових заходів.

*Подальше розширення участі у національних та 
міжнародних дослідницьких організаціях і 
мережах.

*Узагальнення досвіду виконання проєкту у 
наукових публікаціях.

*Поширення інформації про активності в межах 
проєкту на сайті та у соціальних мережах.

*Завершення виконання проєкту та звіт за його 
виконання.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Адреса сайту проєкту Жан Моне Модуль

«Європеїзація докторських програм у галузі освіти на 

засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» 

: 

https://jmm.sspu.edu.ua


