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Від часу реалізації Закону України «Про вищу освіту» (2014) [2] вектор
освітньої політики в докторській підготовці спрямовується в європейському
напрямі. Відповідно до законодавства, доктор філософії (PhD) завершує

трициклову систему підготовки фахівців з вищою освітою з терміном навчання
чотири роки. Серед компетентностей здобувачів докторського ступеня,
важливих для написання та захисту дисертаційних робіт, у Національній рамці
кваліфікацій [5] акцентовано увагу на професійній етиці, універсальних
навичках дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів
власного наукового дослідження українською мовою, мовних компетентностях,
застосуванні сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.
Успішне формування компетентностей

докторів філософії (PhD)

значною мірою залежить від освітньої політики університетів, місія яких освіта, наукові дослідження та інноваційна діяльність – має бути спрямована на
забезпечення

конкурентоспроможності

випускників

в

українському,

європейському та міжнародному освітньому просторі, на поглиблення
міжнародної діяльності; формування громадянина держави та світу з високим
рівнем академічної культури й академічної доброчесності.
На інноваційний розвиток та європеїзацію вищої освіти працюють
програми Еразмус, Темпус, Еразмус+. З 2018 року проект Еразмус+ Жан Моне
за модулем «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах
інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» виконується і в Сумському
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (керівник
проекту – докт. пед. н., професор Сбруєва А.А.). У межах курикулуму
докторських програм у галузі теорії освіти здійснюється

викладання

міждисциплінарних навчальних курсів «Порівняльна педагогіка вищої школи:
глобальний, європейський та національний контексти» (проф. Сбруєва А.А.),
«Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід»
(проф. Семеног О.М.), «Academic writing» (доц. Чернякова Ж.) [детальніше на
сторінці проекту http://jmm.sspu.edu.ua/index.php/homepage].
Навчальні

курси

спрямовані

допомогти

аспірантам

компетентно

аналізувати освітні феномени та процеси, що відбуваються в Україні, в
європейському регіоні, у світі загалом, набути досвіду застосування прийнятих

у європейському просторі вищої освіти методологічних підходів та методів,
усвідомити потребу дотримання принципів академічної доброчесності [3].
Мета статті. У межах статті охарактеризуємо досвід читання курсу
«Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» за
модулем Еразмус+ Жан Моне у Сумському державного педагогічного
університету

імені

А.С.

формування

академічної

Макаренка,
культури

окреслимо

концептуальні

дослідників,

які

основи

відображають

лінгвокультурологічний, когнітивний, креативно-технологічний аспекти.
Поняття «академічний» (Academic) подаємо за Національним глосарієм:
стосується освіти, навчання, викладання, досліджень [4, с.10-11]. Узагальнення
наукових джерел [1; 8-9; 12] дозволяє визначити такі риси академічної
культури: культура навчання в університеті, етичні цінності, традиції, норми,
правила проведення наукового дослідження; наукова мовна культура,
професійна субкультура наукового співтовариства; соціальна, моральна
відповідальність за процес і результати дослідження, що формується в
культурно-освітньому
академічної

просторі

культури

відповідальність

вищого

(чесність,

перед

навчального

довіра,

суспільством),

повага

до

сформульовані

закладу.

Цінності

гідності

людини,

в

Бухарестській

декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі [10],
увиразнені на
(2016)

Globethics.net

(http://www.globethics.net/web/gef/conference-2016).
Основні

ідеї

міжнародного

документу

враховуємо

при

читанні

української мови за професійним спрямуванням у контексті бакалаврської
підготовки на всіх педагогічних спеціальностях,

культури наукової мови

читається - на етапі магістерської підготовки, «Академічна культура
дослідника» - у межах PhD-підготовки.
Мета навчального курсу «Академічна культура дослідника: європейський
та національний досвід»

- формування цінностей академічної культури,

зокрема норм академічної доброчесності, мовнокомунікативної компетентності
особистості академічного лідера, системи знань з питань національних та
європейських практик академічної етики, академічного наставництва, культури
академічної комунікації; когнітивно-дискурсивних умінь операційної обробки і
моделювання академічних текстів різних жанрів, у тому числі засобами
цифрових технологій; готовності здійснювати ефективне діалогове спілкування
у процесі презентації матеріалів та результатів дослідження, зокрема, в межах з
науковою

спільнотою,

зокрема

у

межах

міждисциплінарного

та/або

міжнародного експертного середовища на основі суб'єкт-суб'єктних відносин.
В основу змістового наповнення покладено положення щодо пріоритету
гуманістичної

парадигми,

ідеї

випереджувального

підходу,

інтердисциплінарного, компаративного, інклюзивного
положення

інклюзивного

підходу

реалізуємо

положення

підходів. Зокрема,

шляхом

застосування

інтерактивних методів навчальної та екстракурикулярної діяльності, залучення
молодих дослідників до діяльності наукових лабораторій, студентських
наукових гуртків та проблемних груп.
Важливий для нашого курсу і безпековий підхід. Експертна група
Американської Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations)
дослідила питання освіти як проблеми національної безпеки

і

прийшла до

висновку, що «військова сила вже не є достатньою умовою для гарантування
безпеки держави. Національна безпека тісно пов’язана з людським капіталом, а
його сила чи слабкість країни визначається станом системи освіти» [11, P. 3].
Прокоментуємо окремі складові докторського курсу.
1.Предметом аналізу на заняттях вважаємо діяльність і документи
міжнародних організацій, у яких визначено пріоритети академічної порядності
й етичної поведінки в дослідженнях, вимоги академічних цінностей (академічну свободу, відкритість, толерантність, солідарність та діалог). Серед
таких

організацій

–

(http://www.academicintegrity.org/icai/home.php),
,

UNESCO (http://www.iau-

aiu.net/sites/all/files/Ethics_Guidelines_FinalDef_08.02.13.pdf),
(http://www.eua.be/),
(http://www.cois.org/),
(http://www.ibe.org.uk/userassets

/publicationdownloads/ibe_cihe_

report_ethics_matters.pdf). В університетах функціонують центри,

University

Regulations
-

Curtin University
Досвід

формування

академічної

культури

молодих

дослідників

в

університетах Європи за дослідницько зорієнтованою моделлю узагальнено у звіті
Ліги Європейських дослідницьких університетів (LERU). Зокрема, увагу
акцентовано на технології дослідницького веб-журналу (Університетський коледж
Лондона,

University

http://www.grad.ucl.ac.uk/);

College

London,

формуванні

The

Graduate

компетентностей

School;

ефективного

академічного письма; інноваційного менеджменту та лідерства (K.U. Leuven
University, Нідерланди; https://www.kuleuven.be /personeel /competentieprofiel
/index.htm).

Аналізуємо

український

досвід:

-

(http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2015-07-17/2015.pdf); Проект
Сприяння академічній доброчесності; школи академічного письма, центри
англомовної академічної комунікації Львівського національного університету
імені Івана Франка; кодекс академічної доброчесності, положення про

академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин Сумського
державного університету,
«
.

[1, с.51]

2.

Узагальнення

досвіду

міжнародних,

європейських

організацій,

національного досвіду дає підстави характеризувати академічну культуру
дослідника як інтегративне утворення особистості, яке складається з
аксіологічного,

мотиваційно-етичного,

мовнокомунікативного,

наративно-цифрового,

праксеологічного,

поведінково-інтерактивного

компонентів, кожний з яких характеризується певним змістовим наповненням і
проявляється
академічного

в культурі розумової праці, етичній культурі, культурі
читання

і

письма,

академічної

комунікації,

академічній

інформатиці, академічному менеджменті та ін. Аксіологічний, мотиваційноетичний компоненти академічної культури охоплюють морально-етичні
цінності

професії

(професійний

обов’язок,

соціальна

відповідальність,

академічна честь, повага до іншої людини), етичні принципи дослідника у
здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі.
Наративно-цифровий компонент знаходить вираження в уміннях відповідально,
з урахуванням етичних, суспільних, культурних та правових норм оперувати
інформаційними й комунікаційними технологіями; логічно вибудовувати та
представляти дані з використанням віртуальних платформ для створення

графічних образів, аудіо, відео. Праксеологічний та поведінково-інтерактивний
компоненти характеризують ступінь реалізації засвоєних цінностей, норм,
знань у ситуаціях професійного спілкування, охоплюють уміння і навички, що
ґрунтуються на критичному мисленні, володінні комунікативною технікою,
вербальною та невербальною (манера говорити, жести, міміка, пантоміміка)
взаємодією і знаходять прояв, зокрема, в академічній грамотності (дет. [6]).

3.Формування академічної культури дослідника в умовах

культурно-

освітнього простору університету окреслюємо як складний, багатовимірний,
поетапний процес якісних змін психологічної сфери особистості, що
відбувається

з

урахуванням

основних

положень

теорії

діяльності,

міжкультурної комунікації; ідеї гуманістичної, акмеологічної парадигми;
концепції неперервної педагогічної освіти, кар’єрної концепції освіти,
загальнодидактичних

і

специфічних

принципів,

і

розглядаємо

у

лінгвокультурологічному, когнітивному, креативно-технологічному аспектах.
Лінгвокультурологічний аспект відповідає меті діяльності науководослідної

лабораторії

з

академічної

культури

Сумського

державного

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (кер. – проф. Семеног О. М.)
і характеризує стан формування структурно-функціональних складників і
проявів академічної культури майбутнього педагога-дослідника в контексті
лінгвістичної генеології наукової комунікації і теорії мовної особистості.
Розглядаємо через такі питання: наукова мовна культура – складова академічної
культури; текстово-жанровий підхід до формування академічної культури;

архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу; академічна комунікація:
комунікативні стратегії й тактики: засоби когезії і когерентності; аргументація
та персуазивність (переконливість); візуальна риторика в усній та писемній
комунікації; неориторика та науковий діалог; неориторика та медіація знання;
фахова варіативність засобів аргументації (дет. [7]).
Когнітивний аспект розглядаємо з позицій когнітивістики, теорій
творчості, передбачаємо обґрунтування потреби у створенні такого творчого
середовища для формування креативно-творчого мислення майбутнього
педагога-дослідника, невід’ємним складником якого є культура розумової
праці. Креативно-технологічний аспект полягає у створенні середовища,
наповненого мультимедійним контентом, де провідну роль відіграють засоби
когнітивної візуалізації знань.
Для реалізації міждисциплінарних аспектів у формуванні академічної
культури дослідників вважаємо за доцільне використовувати положення
інноваційних підходів. Зокрема, системно-суб’єктний підхід дає змогу
розглядати цей процес як системно цілісний і процесуально неперервний, в
органічній єдності загального, особливого, індивідуального. Рівень загального
враховує сучасні тенденції, вітчизняний і зарубіжний досвід; рівень особливого
відображає

специфіку

характером

докторської

навчально-пізнавальної,

підготовки

дослідників,

науково-дослідницької,

зумовлену
соціально-

управлінської діяльності з метою професійної та академічної мобільності.
Рівень індивідуального передбачає створення дієвих акмеологічних стимулів
професійного й особистісного розвитку, активізації механізмів самоздійснення,
самореалізації

дослідника

через

запровадження

сучасних

педагогічних

технологій. Урахування праксеологічного підходу передбачає залучення
учасників до ефективного діалогового спілкування українською та іноземними
мовами у процесі презентації матеріалів та результатів дослідження, зокрема, в
межах міжнародного академічного співтовариства.

В основу занять покладено також положення текстово-жанрового,
когнітивно-візуального

підходів,

сутність

яких

полягає

в

оволодінні

майбутніми дослідниками когнітивно-дискурсивними вміннями, уміннями
операційної обробки і моделювання академічних текстів різних жанрів;
розробки

освітніх

проектів засобами цифрових технологій, і наративно-

цифрового підходу, що дозволяє застосувати метод нетнографії для виявлення
й опису наявності Інтернет-сервісів і ресурсів, які пропонують цифрові
наративи та програмне забезпечення щодо їх створення.
Наразі апробовуємо навчально-методичні комплекси, мультимедійні
освітні ресурси з лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової
наративістики. Зокрема, з урахуванням дослідницьких напрацювань для
навчальних цілей нами підготовлено електронний навчальний посібник
«Академічне

письмо:

лінгвокультурологічний

підхід

(http://academ-

write.tilda.ws/), представлений у вигляді так званої Лендінг-пейдж-сторінки,
наповнений візуальним контентом і спрямований на розширення уявлення
користувачів про мовні засоби наукового тексту, опанування технології роботи
із сучасним українським та англійським науковим текстом.
Досвід читання навчального курсу «Академічна культура дослідника:
європейський та національний досвід»
опитування аспірантів, їх участь

за модулем Еразмус+ Жан Моне,

у виконанні проектів науково-дослідної

лабораторії засвічує: заняття, побудовані з урахуванням інтердисциплінарного,
компаративного, інклюзивного, безпекового підходів, увиразнюють розгляд
компонентів

академічної

культури

дослідника,

лінгвокультурологічного,

когнітивного, креативно-технологічного аспектів

формування академічної

культури молодих дослідників, сприяють компетентному аналізу освітніх
феноменів, які відбуваються в Україні, в європейському регіоні, у світі загалом,
усвідомити потребу дотримання принципів академічної доброчесності.
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