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Освіта як головний складник національної безпеки

якість освіти належать
до пріоритетних національних цілей
європейських держав

академічна
культура
учасників
освітнього процесу

міжнародне науково-освітнє співробітництво
України і Республіки Польща

академічна культура уживають на позначення інституційної культури,
цінності університету /освітнього закладу, інтегральної складової професійної
компетентності педагога-дослідника, культури навчання, соціальної, моральної
відповідальності за результати дослідження; академічної грамотності студентів
(учнів) та вчителів / викладачів / наукових наставників.
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Цінності академічної культури
•
• Цінності академічної культури, вимоги до академічної
доброчесності у процесах викладання та навчання (аcademic
integrity in the teaching and learning processes) задекларовано в
міжнародних документах:
• Всесвітній економічний форум у Давосі (2016);
• Рамкова програма оновлених ключових компетентностей
для навчання протягом життя (2018),
• в освітньому законодавстві України і Польщі («Про освіту»
(2017), «Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce» (2018).

•

вивчення європейських освітніх практик
• на інноваційний розвиток, європеїзація вищої освіти,
академічний розвиток особистості студента /аспіранта
спрямовані програми Еразмус, Темпус, Еразмус+, міжнародні
проєкти, в т.ч. українсько-польський проєкт Іnnowacyjny
uniwersytet i przywództwo /«Інноваційний університет та
лідерство».
Universitet Warszawski, Universitet Jagellonski
•

d-r hab.Robert A Sucharskі!!! Prof J Choinska Mika, Agata Luczynska , d-r hab. Przemystaw Sadura, prof .J SujeckaZajac,d-r Grazyna Czetwertynska, d-r Aleksander Pawlicki

•

- d-r hab. Bogdan Szlachta !P d-r Adrian Ochalik ! d-r Piotr Dardzinski ! Piotr Szumlinski, Tadeusz Debowski
,Michail Berezinski, Pawel Winiarski, Adam Jelonik,Kinga Drechny-Mucha, Piotr Szumlinski Tadeusz Debowski

•

Семи до концепту «Освіта»:

- розумний розвиток, що ґрунтується на знаннях та
інноваціях,
- культура якості розвитку вищої школи та науки.

Мета дослідження
•

з’ясувати особливості вербалізації концепту академічна

культура дослідника в українському і польському освітньопедагогічному дискурсах й освітній практиці на засадах
міждисциплінарного підходу.
Дослідження
виконується
з
урахуванням
міждисциплінарного підходу, в якому поєднані методи
лінгвокультурології,
когнітивної
лінгвістики,
педагогічної
аксіології,
положення
когнітивно-дискурсивного,
лінгвокультурологічного, лінгвоаксіологічного, праксеологічного
підходів.

Завдання
• уточнити сутність ключових слів дослідження;
• окреслити змістове наповнення концепту академічна культура дослідника;
• охарактеризувати проміжні результати досліджень у рамках українськопольського проєкту «Інноваційний університет та лідерство» та проєкту
Erasmus + Jean Monnet Module, що виконуються в Сумському державному
педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.
Методи дослідження:
термінологічний аналіз для уточнення ключових понять, аналіз, синтез,
узагальнення окремих положень наукових підходів для обґрунтування
провідної ідеї дослідження,
спостереження за освітнім процесом, тестові методики для формування
академічної грамотності майбутніх педагогів-дослідників.

Результати
• 1. Поняття освітньо-педагогічний дискурс окреслюємо з урахуванням
когнітивно-дискурсивного підходу на основі узагальнення наукових праць
(А.Загнітко, В.Карасик, І.Колеснікова, Т.Радзієвська, С.Сисоєва)
як
сукупність текстів нормативно-законодавчого, науково-педагогічного
підстилів, об'єднаних тематикою освітньої діяльності людини.
2. Поняття освіти:
Закон України «Про освіту» (2017): основа інтелектуального, духовного,
фізичного і культурного розвитку особистості.
Закон Польщі (Ustawa o szkolnictwie wyższym) (2018): суспільний скарб,
що базується на універсальних засадах етики та інновацій.
акцентування на дуальній освіті, грантовій і проектній діяльності, якості
освіти.

Результати
• 2. концепт академічна культура вбирає різні характеристики лексеми
академічний (навчальний, теоретичний, взірцевий, почесний, етичний).
• напрями досліджень означеного концепту:
• інтелектуально-етична система цінностей, мотивацій, переконань
(Г.Хоружий);
• академічна /інституційна культура університету (Т.Добко);
• професійна субкультура наукового співтовариства (І.Єгорченко,
М.Серебряков; Г.Хоружий, Т.Фініков);
• академічна культура студента (І.Пак),
• практика запобігання та протидії плагіату, навчальна дисципліна
(О.Слободянюк),
• академічна комунікація, академічне письмо, академічна грамотність
(Ж.Колоїз, Н.Шліхта)

Результати
• 3. освітні практики академічної комунікації і грамотності на прикладі
досвіду факультету Artes Liberales Варшавського університету
• 1). працюють відділи кар’єри та професійного промування студентів і
випускників, міжнародних дослідницьких програм; академічні центри
трансферу технологій.
• 2).Освітній процес побудований на засадах міждисциплінарності та
міжгалузевості, якості навчання і досліджень, грантової і проектної
діяльності і пронизаний новими моделями дослідницьких стосунків
університетів з навчальними закладами.
3).Студенти беруть участь у науково-дослідних проєктах факультету Artes
Liberales, які отримали підтримку Європейського Союзу та відомих іноземних
та польських установ.

Результати
Universitet Warszawski
• «Школа - не місце для забавки, а середовище для пошуків та відкриттів»;

•

«Університет - не музей наукових знань, а лабораторія, де здійснюються
нові відкриття».

Результати

Сторінка ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови
і літератури на сайті СумДПУ імені А.С.Макаренка http://rctpd.sspu.edu.ua/

Напрями діяльності ресурсного центру
(надає можливості фахового спілкування у т.ч. через мережі,
інтегрувати елементи формальної та неформальної освіти)

Напрями діяльності центру

Фахово-методичний

Дослідницький

Культурно-освітній

Інтердисципл.
тренінги, майстеркласи, практикуми

Лабораторія академічної
культури

Фахові, мовно-літературні
конкурси

Курси підвищення
кваліфікації

Лабораторія
«Медіакультура вчителя»

Фестивалі учительської
творчості

Мета діяльності центру:
• здійснювати освітню, освітньо-консультативну,
інформаційно-дидактичну, дослідницьку підтримку
розвитку ключових компетентностей учителясловесника як наставника молоді, мешканця міста,
громадянина України;
• сприяти поширенню функціонування і популяризації
вживання української мови
в різних сферах
суспільного життя міста Суми і Сумської області.
Робота здійснюється відповідно до Рамкової програми оновлених ключових компетентностей для
навчання протягом життя, схваленою Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу 17 січня
2018 р.
•

відповідно до законодавчої бази: Закони України: «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про
професійний розвиток працівників» (2012), Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо
зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору
України» (2018), Концепція «Нова українська школа» (2016), Концепція розвитку педагогічної освіти (2018)

Завдання 2

роботи центру

Розробити
дидактичний
інструментарій формування
і розвитку ключових компетентностей
учителя-словесника
з урахуванням досвіду Школи едукації, •
«Artes Liberales», Варшавського ун-ту;
Педагогічних
студій,
кафедри
українознавства
Ягеллонського •
університету. (2 етап)
•
•
Ідеї польського досвіду:

- активне партнерство: студентучитель-викладач-науковець
- співпраця шкільної та академічної
дидактики,
- культура академічного і шкільного
тексту

Розроблено
• 1. програми мовно-методичного,
дослідницького модулів, педагогічної
практики у ЗВО:
- «Методика навчання української мови і
літератури»; «Методика викладання
української мови і літератури у ЗВО».
Тема: Ключові компетентності вчителясловесника.
2. Посібники
Семеног О. (у співавторстві) Академічне
письмо: http://academ-write.tilda.ws/
• Семеног О. Наукова українська мова:
https://www.dl.sspu.sumy.ua/
Семеног О. Українська мова. 10 клас.
Змістова
лінія
«Громадянська
відповідальність». – Суми, 2019. – 340 с. (Гриф
МОН України) (2 місце в конкурсі СумДПУ за 2018 р.):

(за програмою

для профільного навчання учнів ЗЗСО „Українська
мова: 10–11 класи (у спіавторстві), (Гриф МОН України)

Семеног О. Українська лінгводидактика. –
Суми, 2018. – 224 с. (Гриф Вченої ради СумДПУ)

Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід
http://academ-write.tilda.ws/ з урахуванням досвіду Варшавського ун-ту
«Писання і публікація наукових текстів)

Сторінка ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури
у соціальній мережі: https://www.facebook.com/groups/738691996506908/

Апробуємо міждисциплінарні модулі з формування
ключових компетентностей учителя української мови і літератури
Тема

Інновації в методиці навчання української та
англійської мови і літератури

Кафедра, лабораторія СумДПУ

+ ресурсний центр професійного розвитку
вчителів англійської мови СумДПУ

(6.12.18; 21.02.19)
Грамотність (медіаосвітня, медіалінгвістична,
медіадидактична)

+ лабораторія медіакультури СумДПУ
(6.12.18; 21.02.19; 16.05.19)

Цифрова компетентність учителя-словесника

+ лабораторія інформатики СумДПУ
(6.12.18; 22.02.19, 16.05.19)

(Участь центру в держбюджетній темі учасника проекту
Омеляненка В. «Мережеві взаємодії в інноваційному
середовищі»)

Інклюзивна освіта вчителя
Фінансова грамотність учителя

+ лабораторія інклюзивної освіти СумДПУ
(жовтень 2019 р.)
+ кафедра бізнес-економіки та адміністрування
СумДПУ
(6.12.18; 2.04.19; 16.05.19)

Змістова лінія «Здоров’я і безпека» у шкільній
програмі: шляхи реалізації

+ кафедра медико-біологічних основ фізичної
культури СумДПУ (4.04.19; 16.05.19)

Виконуються партнерські проекти із закладами, установами
(за угодою про науково-методичну співпрацю)
заклад, установа

Тема

+ Департамент освіти і науки Сумської ОДА

Професійний розвиток учителясловесника

кафедра стилістики української мови
Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова

Профільне навчання української мови у старшій
школі Програма (10-12 класи)
Посібник «Українська мова», 10 клас

кафедра сучасної української мови
Чернівецького НУ імені Юрія Федьковича
кафедра історії та культури української мови
Східноєвропейського НУ імені Лесі Українки

Комунікативна прагматика

кафедра української мови та методики її
навчання Тернопільського НПУ імені
Володимира Гнатюка

ІКТ у викладанні української мови

кафедра української літератури та народознавства
Уманського ДПУ імені Павла Тичини »

Етнокультурна компетентність учителя

Лінгвоекологія

дослідницький напрям
• Розроблено дослідницькі модулі «Академічна
дослідника: європейський та національний досвід»;
• «Культура наукового наставництва»;
• «Мовна культура дослідника» в системі moodle.

культура

• Результати мікропроекту використовуються в рамках проекту
«Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти на
засадах міждисциплінарного та інклюзивного підходів» ЄС
ЕРАЗМУС+: Жан Моне, 2018 р., 600071-EPP-1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE

Виконуються партнерські проекти із:
- відділом теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України. ТЕМА: «Теоретичні та методичні засади професійного та
особистісного розвитку майбутнього вчителя в контексті Нової української школи» (2019-2021);
• кафедрою педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені В.Стефаника» ТЕМА: «Формування компетентного школяра Нової української початкової
школи» (2018 -2020);
• кафедрою теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
•
ТЕМА: «Надання методичного інструментарію учителям для навчання учнів спілкуванню
державною мовою» (2018 -2020);
• кафедрою філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти». ТЕМА: «Організація
курсів підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних та науково-педагогічних
працівників» (2019-2021);
• кафедрою українознавства Харківський гуманітарний університет «Народна українська
академія». ТЕМА:«Організація курсів підвищення кваліфікації та фахової майстерності
педагогічних та науково-педагогічних працівників» (2019-2021);
• кафедрою філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України. ТЕМА: Чек-лист ключових компетентностей
педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти (2019)

Виконуємо спільний проект із Загальноукраїнським центром словникарства
Українського мовно-інформаційного фонду НАН України:
-

розробляються методичні рекомендації та комплекс вправ з української мови для уроків у 1011 класах із використанням електронних словників та Національного лінгвістичного корпусу
(приклад: синонімія).

Приклад використання
«Словники України» (Транскрипція)

ПРОВЕДЕНО :
міжнародні науково-практичні конференції:
1.«Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (6-7 грудня 2018 р.);
• 2.«Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський
та національний досвід» (16-17.05. 2019 р.)
• 3.Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку
суспільства» (спільно з кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН, м.Київ, 14.02.2019 р.).
• 1.Всеукраїнська Інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи
мовно-літературної освіти в Україні», 20.02.2019 р.
•

(спільно з факультетом філології та історії Глухівського НПУ імені Олександра Довженка)

Здійснюємо пілотний соціокультурний
телекомунікаційний проект (2019-2020)
• Мета: формування
українськомовної компетенції
учнів 2 класу різних регіонів
України.
• Ініціатори:
Шосткинська
спеціалізована школи І ступеня
• №
13
Сумської
області
(В.Балицька);
• НВК «Гуцульщина» Рожнівський
ліцей Івано-Франківської області
(О.Радиш);
• Сумський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти (кер. доц. Жук Михайло
Васильович)
• Ресурсний центр (кер. проф.
Семеног О.М.)

Витяги вченої ради
про діяльність ресурсного центру професійного
розвитку вчителя української мови і літератури

11 квітня 2019 року

Діяльність центру висвітлюється в мас-медіа, у 2 публікаціях

• «Університет – Школа: комунікативна взаємодія»

Позитиви реалізації проекту
Нові ідеї й усвідомлення змін у
власному закладі , взаємозв'язку
різних закладів

Потреба у власному особистісному
та професійному розвитку
Контакти з колегами українських
ЗВО
Контакти з колегами польських ЗВО
Підготовка /організація проектів,
заходів, орієнтованих на реальні
потреби закладів

Проблеми, які потребують
вирішення
Рівень залучення до проекту
співробітників університету, шкіл,
інституту післядипломної педагогічної
освіти
Якість інформаційної підтримки
центру
Система заохочень, стимулів
Індикатори якості діяльності центру
Діагностичний інструментарій

Глибоко вдячна Вам за увагу!
Готова відповісти на запитання!

