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компетентностей майбутніх викладачів вищої школи (рис.1).
Освітньо-наукові програми підготовки
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Навчальні дисципліни:
теоретичні засади педагогіки та освітньої
діяльності; теорія та практика управління освітою;
інформаційно-комунікаційні технології в освіті;
актуальні проблеми дидактики та теорії виховання у
вищій школі; актуальні проблеми в галузі освіти й
виховання; професійно-педагогічна компетентність
викладача; методика викладання у вищій школі;
наукові засади педагогічного процесу у вищій
школі; інноваційні та проектні технології у
виховному процесі; теорія та методика професійної
освіти; педагогічна культура викладача вищої
школи; креативні технології навчання у професійній
освіті; сучасні технології освіти; проектна
діяльність в освіті; дидактика вищої школи;
методика викладання педагогічних дисциплін;
основи професійно-педагогічної діяльності
викладача вищої школи; моніторинг в системі
освіти; комунікація в освітній діяльності

•
Види практик: педагогічна; асистентська
педагогічна; виробнича; викладацька
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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Фахові компетентності

Загальні компетентності

Заклади вищої
освіти:
ІВО НАПН
України; ДВНЗ
“КДПУ”;
ДЗ„ЛУ ім.
Т. Шевченка”;
КНЛУ; КНУ ім.
Т. Шевченка;
ПНПУ ім.
В. Короленка;
РДГУ; УДПУ
ім. П.Тичини;
ХНЕУ ім.
С.Кузнеця;
ЦДПУ ім.
В. Винниченка та
ін.
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Проблемно-орієнтоване, контекстно-спрямоване,
дослідницьке навчання; самонавчання

Рис. 1. Компетентнісні основи освітньо-наукових програм
підготовки майбутніх викладачів вищої школи на третьому рівні
вищої освіти.
Таким чином, визначені у змісті освітньо-професійних та
освітньо-наукових програм підготовки загальні та спеціальні (фахові)
компетентності як цільові стратегії підготовки майбутніх фахівців до
викладацької діяльності на другому та третьому рівнях вищої освіти
формуються у процесі вивчення комплексу навчальних дисциплін
загального та професійно-фахового спрямування, педагогічної
практики та самоосвітньої діяльності.
А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ПРОГРАМА ЖАН МОНЕ МОДУЛЬ «ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ
ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ»: АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗДОБУТТЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ
Участь у грантових програмах є невід’ємною складовою
професійної діяльності викладача сучасного університету, що надає
можливість стажуватися в кращих університетах Європи та світу, брати
участь у представницьких міжнародних наукових заходах, розвивати
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співробітництво з вітчизняними та зарубіжними колегами у реалізації
інноваційних програм, інтегруватись у європейську академічну
спільноту, створювати мережі однодумців у спільній справі
реформування системи освіти тощо. Прекрасні можливості для
професійного розвитку викладачів українських університетів надають
численні грантові програми ЄС, об’єднані в рамках напряму Еразмус+ та,
зокрема, його складової Жан Моне. Принагідно зазначимо, що програми
Жан Моне являють собою певну цілісність (включають такі різновиди,
як «Кафедра», «Центр досконалості», «Підтримка асоціацій», «Модулі»,
«Мережі», «Проекти»), що слугує не тільки академічним, але й суспільним інтересам та передбачає розробку та запровадження навчальних
програм європознавчої спрямованості, формування європейської
ментальності та європейських стандартів професіоналізму фахівців.
У 2018 році до здобуття та до виконання програми Жан Моне
Модуль долучилася група фахівців Сумського державного педагогічного
університету імені А.С.Макаренка у складі докторів педагогічних наук,
професорів А.А. Сбруєвої, О.М. Семеног та кандидата педагогічних наук,
доцента Ж.Ю. Чернякової. Тема проекту, виконання якого здійснюється
у 2018-2021 рр. – «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на
засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» (EURDOCS).
Метою проекту є європеїзація змісту, методологічних та організаційних
засад докторських програм у галузі теорії освіти шляхом запровадження
міждисциплінарних навчальних курсів, запровадження європейських
стандартів докторського дослідження в Україні, формування
інклюзивного дослідницького середовища українського університету.
Сам факт здобуття гранту Жан Моне Модуль заслуговує на
окремий розгляд, беручи до уваги статистичні дані, оприлюднені
EACEA‒ Виконавчим агентством ЄС з питань освіти, аудіовізуальних
засобів та культури (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
щодо кількості учасників (здобувачів та переможців) грантових програм. Відповідно до методу оцінки й інтерпретації результатів дослідження (метод «сендвічу»), що використовується в соціальних науках,
спочатку відзначимо позитивне: українські освітяни є одними з найбільш активних у світі серед тих, хто звернувся у 2018 році з аплікаціями
на участь у проекті Жан Моне Модуль: від України було подано 165
проектів, що є другим показником після Росії – 265 проектів, та значно
більше ніж у інших країн, які увійшли у «п’ятірку чемпіонів» ‒ претендентів: Італія – 125; Іспанія ‒ 70; Франція ‒ 35 проектів. Тепер щодо середини «сендвічу» ‒ якості поданих проектів, тобто відсотка переможців.
Із загального числа проектів українських науковців таких виявилося
8,48%, що, порівняно з відповідними показниками інших країн, які
увійшли у п’ятірку кращих здобувачів грантів (Росія – 8,84%; Іспанія ‒
15,7%; Італія – 17,6%; Франція ‒ 34,28%; США ‒ 77,77%), свідчить про
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достатньо посередню якість абсолютної більшості поданих проектів.
Нарешті, інша позивна сторона аналізованого явища: Україна як фіналіст змагань за фінансування програми Жан Моне Модуль посіла четверте місце у «п’ятірці чемпіонів» ‒ здобувачів, виборовши 14 грантів (після
Росії (23), Італії (22), США (21) та випередивши Австралію (12)). Висновок до поданої вибірки даних полягає у необхідності зосередження на
якості: у формулі успіху у грантовій діяльності: «активність+якість» нам
явно потрібна концентрація зусиль на другій складовій.
Аналіз критеріїв, за якими оцінюється якість виконання проекту
Жан Моне Модуль (1) відповідність проекту (relevance of the project);
2) якість проектування і виконання (quality of the project design and
implementation); 3) якість команди проекту (quality of the project team);
4) вплив і розповсюдження (impact and dissemination)) зумовив
спрямування та концентрацію зусиль викладачів-членів команди на
відповідні пріоритети.
Для забезпечення позитивної оцінки проекту за таким критерієм,
як «відповідність», важливим вважаємо те, що всі змістові складові
запропонованого Модуля ‒ навчальні курси «Порівняльна педагогіка
вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти»,
«Академічна культура дослідника» та «Академічне письмо», мають
високий європознавчий потенціал, який, безумовно, було підсилено у
контексті підготовки до виконання проекту. Підкреслимо, що учасники
команди проекту мають великий досвід викладання названих
навчальних курсів, що позитивно відобразилося на якості проектування
Модуля. У контексті аналізу чинників забезпечення якості
«проектування й виконання» слід відзначити участь у розробці проекту
досвідченого грантрайтера університету, к.п.н. Вікторії Донченко,
професійні компетентності якої допомогли у конкретизації й
кваліфікованому англомовному формулюванні методологічного й
змістового аспектів проекту, поданого на розгляд експертів ЕАСЕА.
Зазначимо далі, що найбільш високий бал (максимальний)
Проект отримав за критерієм «якість команди», що є, на наше
переконання, результатом суттєвих попередніх надбань кожного з
викладачів-учасників. Для підтвердження даної тези наведемо такий
факт: кількість наукових досліджень (наукові монографії та статті у
реферованих періодичних наукових виданнях, у тому числі у
зарубіжних) з теми проекту, опублікованих учасниками проекту та
наведених у поданому на розгляд експертів ЕАСЕА тексті, перевищує
60 найменувань. Члени команди мають попередній досвід участі у
національних та міжнародних грантових програмах, діяльності у
національних експертних та спеціалізованих наукових радах,
організації та участі в численних представницьких наукових
конференціях національного й міжнародного рівнів тощо.
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Щодо четвертого з названої вище сукупності критеріїв
визначення якості Проекту ‒ «вплив і розповсюдження», заплановано
здійснення суттєвих зусиль, до числа яких належить публікація
українською та англійською мовами навчальних та навальнометодичних матеріалів з усіх предметів, що складають Модуль;
проведення круглих столів, якими повинен закінчуватися кожен
навчальний курс; організація наукових семінарів та конференцій, до
яких необхідно долучати не тільки аспірантів (майбутніх докторів
філософії, які складають референтну групу учасників проекту), але й
інші категорії студентів, педагогічну громаду міста та регіону,
вітчизняних та зарубіжних науковців відповідного профілю,
представників адміністрації міста та області.
Спільною справою учасників проекту є створення та ведення
його сайту (http://jmm.sspu.edu.ua), на якому представлено опис
проекту та його команду, навчальні та навчально-методичні
матеріали, розклад і щоденники викладання навчальних предметів,
наукові заходи (круглі столи, семінари, конференції), публікації,
партнерські організації тощо. Щоденною роботою по наповненню
сайту інформацією займається кваліфікований фахівець – Олена
Король, завдяки якій електронний ресурс Модуля є достатньо
інформативним для широкого професійного загалу та корисним для
учасників програми. Інформаційні та методичні матеріали подано на
сайті як українською, так і англійською мовами, що здійснюється
завдяки зусиллям члена команди, к.п.н., доцента Жанни Чернякової.
Учасники проекту регулярно ознайомлюють наукову громаду
університету зі своєю діяльністю та її результатами, звітують перед
колегами, державними та європейськими структурами за виконання
своїх численних зобов’язань.
На завершення підкреслимо, що попереду у команди модуля
EURDOCS велика і напружена робота, виконання якої потребує
інтеграції інтелектуальних і організаційних зусиль усієї академічної
громади Університету.
Н. Сидорчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ЗАСАДАХ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Орієнтація освітньої підготовки докторів філософії на ключові
положення компетентнісного підходу обумовлена необхідністю
оволодіння фахівцями різних галузей як базовими професійними
компетентностями, так і, так званими, супровідними, що закладають
підґрунтя для виконання ними професійних дій в умовах конкуренції
вітчизняного та європейського ринків праці.
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