Україна – ЄС:
транскультурні порівняння в освітніх дослідженнях

«Проблеми Євроінтеграції в педагогічних
дослідженнях»
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The materials are published as part of the EU project which is funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the authors and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein

Ukraine-EU: Cross-cultural comparisons in Educational Research

Літня школа аспірантів

Організатор літньої школи:
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України,
відділ міжнародних зв’язків та наукової співпраці
Організаційний комітет:
 Калініна Людмила Миколаївна – вчений секретар Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук,
професор, тренер модуля;
 Локшина Олена Ігорівна – завідувач відділу порівняльної педагогіки
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор
педагогічних наук, професор, тренер модуля;
 Джурило Аліна Петрівна – старший науковий співробітник відділу
порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, тренер модуля;
 Заболотна Оксана Адольфівна – головний науковий співробітник
Відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук,
професор – координатор модуля.

Місце проведення:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д, Інститут педагогіки НАПН України.
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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

День перший – 23.05.2019
Конференц-зал
418 ауд.
9:30 – 10:00

Прибуття учасників, реєстрація

Відкриття
9:30 – 10:00

Вітання Віце-президента НАПН України, директора Інституту
педагогіки доктора педагогічних наук, професора, членакореспондента НАПН України Топузова Олега Михайловича.
Окреслення мети та завдань літньої школи, спільне
визначення правил роботи, презентація учасників літньої
школи та їх очікування

10.00 – 13:00

Інноваційні системи, моделі та технології в освіті
Інтерактивна лекція (тренер – Локшина Олена Ігорівна)

13:00-14:00

Обід

14:00 – 18:00

Теоретичні основи освіти та підготовки:

спільне навчання

інтерактивне навчання
(тренер – Локшина Олена Ігорівна)

18:00 – 18:30

Підбиття підсумків. Обговорення технологій навчання.
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Літня школа для аспірантів проводиться в межах грантового проекту
«Україна – Європейський Союз: Крос-культурні порівняння в освітніх
дослідженнях».
Метою проекту є введення європейського складника 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 в дослідницькій
групі, набуття практичних навичок проведення тренінгів, формування здатності
поширення отриманих знань у сфері європейської інтеграції.

День другий – 23.05.2019
Конференц-зал
418 ауд.
Теоретичні основи освіти та підготовки:
навчання (тренер – Локшина Олена Ігорівна)

дискусійне

10:30 – 12:00

Теоретичні основи освіти та підготовки: ситуативне
моделювання (тренер – Локшина Олена Ігорівна)

12:00 – 13:00

Теоретичні основи освіти та підготовки: методи комунікації
(тренер – Локшина Олена Ігорівна)

13:00-14:00

Обід

14:00 – 15:30

Організація навчальних досліджень (тренер – Локшина
Олена Ігорівна)

15:30 – 17:00

Методичні рекомендації для тренерів
(тренер – Локшина Олена Ігорівна)

17:00 – 18:30

Умови успішності навчального семінару
(тренер – Локшина Олена Ігорівна)

18:30 – 19:00

Підбиття підсумків. Обговорення технологій навчання та
планування проведення навчального семінару
День третій –25.05.2019
Конференц-зал
418 ауд.

10:00 – 13:00

Теоретичні основи освітніх реформ у країнах ЄС:
 теорія освітніх змін
 концепції освітніх реформ
(тренер – Джурило Аліна Петрівна)

13:00-14:00

Обід

14:00 – 18:00

Практичний досвід освітніх реформ у країнах ЄС:
 загальні принципи формування освітніх систем у
країнах ЄС
 основні цілі, принципи, підходи та етапи
реформування європейського освітнього простору
 технологія проектування інноваційного середовища
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10:00 – 10:30

навчання
 управління якістю підготовки фахівців
(тренер – Джурило Аліна Петрівна)
18:00 – 18:30

Підбиття підсумків. Обговорення технологій навчання

10:00 – 13:00

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 та засоби адаптації європейської
системи освіти до української
(тренер – Джурило Аліна Петрівна)

13:00-14:00

Обід

14:00 – 18:00

Інноваційні методи досліджень в галузі освіти в країнах ЄС:
 Роль освітніх досліджень
 Індикатори якості освітніх досліджень
(тренер – Заболотна Оксана Адольфівна)

18:00 – 18:30

Підбиття підсумків. Обговорення можливостей
впровадження освітніх реформ і можливостей власного
наукового внеску
День п'ятий – 27.05.2019
Конференц-зал
418 ауд.

10:00 – 13:00
13:00-14:00

Дослідження в дії
(тренер – Заболотна Оксана Адольфівна)
Обід

14:00 – 15:30

Планування дослідження та самоосвіта
(тренер – Калініна Людмила Миколаївна)

15:40 – 16:10

Пошук наукової інформації
(тренер – Калініна Людмила Миколаївна)
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День четвертий – 26.05.2019
Конференц-зал
418 ауд.

16:20 – 17:50

Дослідне середовище. Етика наукових досліджень
(тренер – Калініна Людмила Миколаївна)

18:00 – 18:30

Підбиття підсумків. Обговорення можливостей
застосування Action Research у власному науковому
дослідженні

10:00 – 13:00
13:00-14:00

Наукові зв'язки. Академічне письмо
(тренер – Калініна Людмила Миколаївна)
Обід

14:00 – 15:30

Мережева та групова науково-дослідна робота.
Міжнародне співробітництво
(тренер – Калініна Людмила Миколаївна)

15:40 – 16:10

Груповий науково-дослідний проект (семінар)
(тренер – Калініна Людмила Миколаївна)

16:20 – 17:50

Розроблення тренінгу з питань європейської інтеграції в
освіті
(тренер – Калініна Людмила Миколаївна)

18:00 – 18:30

Підбиття підсумків. Обговорення можливостей проведення
тренінгу з питань євроінтеграції
День сьомий – 29.05.2019
Конференц-зал
418 ауд.

10:00 – 13:00

Розроблення тренінгу з питань європейської інтеграції в освіті
(тренер – Калініна Людмила Миколаївна)

13:00-14:00

Обід

14:00-16:30
16:30 – 18:00

Процес дослідження. Апробація
(тренер – Заболотна Оксана Адольфівна)
Презентація матеріалів власних тренінгів та їхнє
обговорення на засіданні круглого столу «Проблеми
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День шостий – 28.05.2019
Конференц-зал
418 ауд.

євроінтеграції в педагогічних дослідженнях» з науковцями і
освітянами-практиками
(тренер – Заболотна Оксана Адольфівна)

10:00 – 13:00

Презентація матеріалів власних тренінгів та їхнє обговорення
на засіданні круглого столу «Проблеми євроінтеграції в
педагогічних дослідженнях» з науковцями і освітянамипрактиками
(тренер – Заболотна Оксана Адольфівна)

13:00-14:00

Обід

14:00 – 15:00

Презентація матеріалів власних тренінгів та їхнє
обговорення на засіданні круглого столу «Проблеми
євроінтеграції в педагогічних дослідженнях» з науковцями
і освітянами-практиками
(тренер – Заболотна Оксана Адольфівна)

15:00 – 16:00

Підбиття підсумків Літньої школи
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День восьмий – 03.06.2019
Конференц-зал
418 ауд.

