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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

ОСМИСЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ І МЕХАНІЗМІВ
РОЗВИТКУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені А.С.МАКАРЕНКА ЯК СУЧАСНОГО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ - ІСТОРІЯ ІННОВАЦІЙ
Структурні інновації :
• Нові спеціальності, спеціалізації, навчальні програми.
• Нові структурні підрозділи: факультети, інститути, кафедри,
наукові лабораторії;
• Нові освітні, освітньо-наукові та наукові рівні: магістратура,
аспірантура
• Новий статус закладу: педагогічні курси – технікум – інститут –
університет
Культурні інновації :
• Присвоєння закладу імені А.С. Макаренка (1957).
• Інтернаціоналізація діяльності університету.
Змістові інновації: неперервне оновлення змісту навчальних
програм та навчальних предметів, надання йому актуального та
випереджального характеру.
Методичні й технологічні інновації: методи евристичного та
інтернактивного навчання он-лайн, змішана та дистанційна
освіта, LMS (Moodle) тощо.

МАКАРЕНКОЗНАВЧИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
УНІВЕРСИТЕТУ імені А.С. МАКАРЕНКА
Мета: розробка та реалізація стратегії розвитку СумДПУ як макаренківської
родини, що передбачає
Позиціонування Макаренка як теоретика та практика системних інновацій у
діяльності закладу освіти, соціального педагога та антикризового
менеджера
Стратегія полягає у розвитку СумДПУ:
• як університету інноваційного типу, що реалізує нові актуальні підходи
в усіх аспектах своєї місії: освітній – науковій - соціальній;
• як соціально спрямованої інклюзивної громади: служіння інтересам
місцевої - регіональної - глобальної громади;
• як наукового центру розвитку сучасних антикризових управлінських
технологій.
Макаренківська родина – імідж Університету,
спосіб професійного мислення,
професійної діяльності,
професійного життя.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ
1.
2.

3.

4.

Академічна і професійна мобільність (залучення іноземних
студентів, навчання студентів, стажування викладачів і аспірантів за
кордоном).
Внутрішня змістова інтернаціоналізація (включення до
навчальних програм предметів, що дозволяють ознайомити
майбутніх фахівців з кращим світовим досвідом професійної
діяльності у відповідній сфері (наприклад порівняльна педагогіка),
набути навичок інтеркультурної діяльності).
Інтернаціоналізація кампусу університету, що передбачає набуття
всіма членами університетської громади (викладачами, студентами,
адміністраторами) нових компетентностей (знань, умінь, цінностей,
культурного досвіду співпраці з представниками інших етносів і
культур.
Розвиток міжнародної грантової діяльності, що має на меті
вивчення та запровадження кращого міжнародного досвіду
професійної діяльності, удосконалення власного професійного
досвіду.

Участь
СумДПУ імені А.С. Макаренка
у проекті ЕРАЗМУС+ «Жан-Моне МОДУЛЬ» (2018 – 2021 рр.)
Тема проекту: Європеїзація докторських програм у галузі освіти на
засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів
Форми реалізації проекту
• Навчальна діяльність: викладання у межах курикулуму докторських
програм у галузі теорії освіти міждисциплінарних навчальних курсів
«Порівняльна педагогіка вищої школи: глобальний, європейський
та національний контексти» (30 год), «Академічна культура
дослідника: європейський та національний досвід» (30 год),
«Академічне письмо» (30 год), що містять активну європознавчу
складову; інтенсивних курсів розвитку дослідницької та
комунікативної компетентностей - «Докторський семінар:
моніторинг якості» (10 год), «Культура наукового наставництва»
(10 год.).
• Екстракурикулярна діяльність молодих науковців передбачає
участь у тренінгах з фахової майстерності і професійного лідерства,
у щорічних міжнародних конференціях, у роботі в науководослідницьких лабораторій.

Статистичні дані щодо кількості поданих та виграних
проектів програм Жан Моне у 2018 р.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ
1. Актуалізація (upgrade) історичних традицій розвитку
університету.
2. Системна інтернаціоналізація діяльності університету:
освітньої, наукової, соціальної складових та
університетського кампусу.
3. Технологізація (диджиталізація) всіх структурних
підрозділів та функцій університету.
4. Розвиток грантової активності в усіх структурах
університету.
5. Активізація співпраці з громадою випускників
університету, громадою зовнішніх та внутрішніх
стейкхолдерів.

• дякую

