«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директором Інституту педагогіки
НАПН України Топузовим О.М.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ ЗА ПРОГРАМОЮ ЖАНА
МОНЕ В ПЕРІОД 2016-2017 Н.Р.
Курс «Ключові питання шкільної освіти ЄС»
Лектор: Топузов О.М., доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України
15 листопада 2016 року «Початкова освіта в країнах ЄС» (3 год)
22 листопада 2016 року «Загальна середня освіта в країнах ЄС» (3 год )
29 листопада 2016 року «Освітня політика та інновації в Європейському Союзі» (4 год)
6 грудня 2016 року «Управління на базі шкіл в країнах ЄС» (4 год)
13 грудня 2016 року «Оцінювання учнів в країнах ЄС» (4 год)
20 грудня 2016 року «Ресурси про загальну середню освіту в Європейському Союзі» (4 год)
27 грудня 2016 року «Фінансування загальної середньої освіти в Європейському Союзі» (4 год)

Курс «Альтернативна освіта в країнах ЄС»
Лектор: Заболотна О.А., доктор педагогічних наук, професор, головний
науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці
Інституту педагогіки НАПН України
3 лютого 2017 року «Що таке альтернативна освіта в країнах ЄС» (2 год), «Філософське
підґрунтя альтернативної освіти як педагогічного явища (доіндустріальна доба)» (2 год),
«Філософське підґрунтя альтернативної освіти як педагогічного явища (індустріальний та
постіндустріальний період)» (2 год)
10 лютого 2017 року «Теоретичне підґрунтя альтернативної освіти в країнах ЄС:
Антипедагогіка, Критична педагогіка, Емансипаційна педагогіка, Холістична педагогіка,
Трансгресійна педагогіка» (6 год)
17 лютого 2017 року «Гуманістичні засади альтернативної освіти. Теорія Множинного
інтелекту Гарднера» (2 год), «Гуманістичні засади альтернативної освіти. А.Маслоу» (2 год),
«Гуманістичні засади альтернативної освіти. Педагогіка пригноблених П.Фрейре» (2 год)
24 лютого 2017 року Форми реалізації концептуальних засад альтернативної педагогіки у
практиці функціонування альтернативних шкіл у країнах ЄС: «Вальдорські школи», «Школи
Монтессорі», «Самерхілл» (4 год)

Курс «Інноваційні методи досліджень в галузі освіти в країнах ЄС»
Лектор: Заболотна О. А., доктор педагогічних наук, професор, головний
науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці
Інституту педагогіки НАПН України
28 квітня 2017 року Інноваційні підходи в освітніх дослідженнях (2 год), Дії дослідження (2
год), Процес дослідження (2 год)
5 травня 2017 року Апробація (2 год), Методи дослідження (4 год)
12 травня 2017 року Оприлюднення наукових результатів (6 год)

Курс «Освітні реформи та соціальні змін»
Лектор: Джурило А.П., кандидат педагогічних наук, науковий співробітник
відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України
31 травня 2017 року «Теоретичні основи освітніх реформ у країнах ЄС: теорія освітніх змін,
концепції освітніх реформ» (4 год)
7 червня 2017 року «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 навчання; управління якістю підготовки фахівців» (5 год)
21 червня 2017 року «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» (3 год)

Літня школа аспірантів. Курс «Від дослідника до тренера»
Лектор: Пироженко Л.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач
відділу міжнародних зв’язків і наукової співпраці Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України
10 липня 2017 року «Інноваційні системи, моделі та технології в освіті» (4 год)
10 липня 2017 року «Теоретичні основи освіти та підготовки: спільне навчання (2 год),
інтерактивне навчання (2 год), дискусійне навчання (2 год), ситуативне моделювання (2 год),
методи комунікації (2 год)
13 липня 2017 року «Організація навчальних досліджень» (2 год), «Методичні рекомендації для
тренерів» (2 год)
14 липня 2017 року Умови успішності навчального семінару (2 год)
14 липня 2017 року Навчальний курс на тему поширення отриманих знань у сфері європейської
інтеграції (6 год)

Літня школа аспірантів. Курс «Формування мета-компетенцій у дослідників
в галузі освіти»
Лектор: Смолінчук Л.С., кандидат педагогічних наук, доцент, вчений
секретар Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук
України
11 липня 2017 року «Планування дослідження та самоосвіта» (2 год), «Пошук інформації» (2
год), «Дослідне середовища. Етика наукових досліджень» (2 год).
12 липня 2017 року «Мережева та групова науково-дослідна робота. Міжнародне
співробітництво» (2 год).
12 липня 2017 року Груповий науково-дослідний проект (семінар) (2 год).
13 липня 2017 року Наукові зв'язки. Академічне письмо (2 год).

