Україна – ЄС:
транскультурні порівняння в освітніх дослідженнях

Літня школа аспірантів

Програма

25.06.2018 – 30.06.2018

Наша адреса:
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
вул. Січових стрільців, 52-Д
http://undip.org.ua/jmonnet/
e-mail: international.projects.undip@gmail.com
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Організатор літньої школи:
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України,
відділ міжнародних зв’язків та наукової співпраці
Організаційний комітет:
 Пироженко Лідія – завідувач відділу міжнародних зв’язків і наукової
співпраці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України,
доктор педагогічних наук, професор – тренер модуля
 Смолінчук Лариса – вчений секретар Інституту педагогіки Національної
академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент – тренер
модуля
Місце проведення:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д, Інститут педагогіки НАПН України,
м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37, КВНЗ КОР «Академія неперервної
освіти»

Літня школа для аспірантів проводиться у межах грантового проекту
«Україна – Європейський Союз: Крос-культурні порівняння в освітніх
дослідженнях».
Метою проекту є введення європейської складової в дослідження в галузі
освіти в Україні, а також запровадження європейських стандартів здійснення
досліджень в галузі освіти українськими вченими та молодими дослідниками.
Метою навчання в літній школі є розвиток навичок у сфері
міждисциплінарних досліджень, розвиток здатності працювати у дослідницькій
групі, набуття практичних навичок проведення тренінгів, формування здатності
поширення отриманих знань у сфері європейської інтеграції.
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День перший – 25.06.2018
411 ауд.
13:30 – 14:00

Прибуття учасників, реєстрація

14:00 – 14:30

Окреслення мети та завдань літньої школи, визначення
правил роботи, ознайомлення з очікуваннями учасників
літньої школи.

14:00 – 16:30

«Інноваційні системи, моделі та технології в освіті»
Інтерактивна лекція.

16:30 – 18:30

Підготовка
та
проведення
дискусії
«Проблеми
впровадження інноваційних технологій у освітню практику»

18:30 – 20:30

Ознайомлення учасників з різновидами інноваційних
методів навчання :
 спільне навчання,
 дискусійне навчання,
 інтерактивне навчання,
 ситуативне моделювання,
 методи комунікації.
Опрацювання інтерактивних технологій навчання засобами
інтеракції («навчаючи вчуся»)

20:30 – 21:00

Підведення підсумків. Обговорення технологій навчання.

Тренер: Пироженко Л.В., д.пед.н., проф. – 7 год.
День другий – 26.06.2018
411 ауд.
13:00 – 13:30

Організація роботи в групах.

13:30 – 15:30

«Планування дослідження та самоосвіта»
Опрацювання технології «Обговорення в колі».

15:30 – 16:30

«Пошук інформації» (критерії відбору інформації)
Опрацювання методів комунікації.

16:30 – 17:30

«Пошук інформації»
Опрацювання технології «Робота в парах».

17:30 – 18:00

Підведення підсумків. Обговорення технологій навчання.

Тренери: Пироженко Л.В., д.пед.н., проф. – 1 год.
Смолінчук Л.С., к.пед.н., ст.н.сп. – 4 год.
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День третій – 27.06.2018

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

9:00 – 10:00

Переїзд до м. Біла Церква

10:00 – 10:30

Вітання

10:30 – 12:00

Знайомство з університетом. Обговорення спільно з
аспірантами та викладачами університету питання: «Умови
успішності навчального семінару».

12:00 – 12:45

Обід

12:45 – 15:30

Круглий стіл «Проблеми євроінтеграції в педагогічних
дослідженнях»

15:30 – 15:45

Кава брейк

15:45 – 19-00

Продовження круглого столу «Проблеми євроінтеграції в
педагогічних дослідженнях»

Тренери: Пироженко Л.В., д.пед.н., проф. – 8 год.
Смолінчук Л.С., к.пед.н., ст.н.сп.
19:00 – 20:30

Переїзд до м.Київ

День четвертий – 28.06.2018
411 ауд.
9:00 – 9:30

Організація роботи в групах.

9:30 – 11:00

«Дослідне середовища. Етика наукових досліджень»
Технологія критичного мислення, робота з документами.

11:00 – 13:30

«Дослідне середовища. Етика наукових досліджень»
Опрацювання технології ситуативного моделювання «Суд
над дисертаційним дослідженням»

13:30-14:00

Обід

14:00 – 15:30

«Мережева та групова науково-дослідна
Міжнародне співробітництво»
Обговорення в колі

15:30 – 16:00

Мозковий штурм «Актуальний для України науководослідний проект»
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робота.

16:00 – 19:00

Підготовка науково-дослідного проекту в групах.

19:00 – 19:30

Підведення підсумків. Обговорення технологій навчання.

Тренери: Пироженко Л.В., д.пед.н., проф. – 3 год.
Смолінчук Л.С., к.пед.н., ст.н.сп. – 7 год.
День п'ятий – 29.06.2018
411 ауд.
10:00 – 10:30

Організація роботи в групах.

10:30 – 13:00

Інтерактивна лекція: «Організація навчальних досліджень»
Обговорення технології «інтерактивна лекція»

13:00-14:00

Обід

14:00 – 16:00

«Наукові зв'язки. Академічне письмо»
Обговорення в колі.
Робота в групах: підготовка методичних рекомендацій для
аспірантів «Вимоги до написання дисертаційного
дослідження».

16:00 – 18:30

«Методичні рекомендації для тренерів»
Робота в групах. Напрацювання методичних рекомендацій
для тренерів.
Обговорення кооперативних технологій.

18:30 – 19:00

Підведення підсумків. Обговорення технологій навчання.

Тренери: Пироженко Л.В., д.пед.н., проф. – 6 год.
Смолінчук Л.С., к.пед.н., ст.н.сп. – 2 год.

День шостий – 30.06.2018
411 ауд.
8:00 – 12:00

Теоретичні основи освітніх реформ у країнах ЄС:
 теорія освітніх змін
 концепції освітніх реформ

12:00-13:00

Обід

13:00 – 18:00

Практичний досвід освітніх реформ у країнах ЄС:
 загальні принципи формування освітніх систем у
країнах ЄС;
 технологія проектування інноваційного середовища
навчання;
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 управління якістю підготовки фахівців;
 основні цілі, принципи, підходи та етапи
реформування європейського освітнього простору
18:00 – 21:00

Перспективи використання успішного досвіду освітніх
реформ у країнах ЄС для модернізації освіти в Україні:
• європейська інтеграція України як фактор соціальноекономічного розвитку;
• адаптація законодавства України до вимог ЄС;
• принципи, способи і засоби адаптації європейської
системи освіти до української.

Тренери: Джурило А.П. – 12 год.
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