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Для кого проводиться 

для здобувачів наукового ступеню 

PhD

Хто проводить:

Проектна група 

Jean Monnet Modules



Модератор

• Соколова Ірина 
Володимирівна

• Доктор педагогічних наук, 
професор кафедри педагогіки та 
освіти Маріупольського 
державного університету 

• Академік Української Академії 
Акмеологічних наук 

• Член Наукової ради  МОН України  

• Автор понад 200 наукових праць



Координатори груп

• Група 1 

Гордієнко Анна Шпирка Аліна

Група 2

Матюшинець Яна Куліш Олена   

• Група 3

Дуля Аліна Болотна Анна

Ветчанін Євген



Чому варто взяти активну участь: 

що Ви отримаєте

• Структуровані знання «по паличкам»     

• Дієві інструменти забезпечення якості  

• Уміння проводити процедури аудиту 
забезпечення стандартів, ліцензування 

освітньої діяльності, експертизи освітньої 
програми 

• Неформальне спілкування, уроки працювати 
у команді 



А ТАКОЖ



Що треба зробити

• Обрати групу, приєднатися до спільного 
виконання завдання, уважно  прочитати 

завдання

• З натхненням класно працювати у групі, 
дискутувати, ініціювати ідеї, вчитися 

взаємодіяти і допомагати 

• Разом представляти проект, оцінити 
переваги спільної роботи, отримати 

задоволення



Які  компетентності 
у здобувача PhD формуємо

• Інтегральну 

• Загальні

• Спеціальні (фахові)



ABILITY TO

develop, 

implement of 

a research 

project

work in a 

team
apply 

knowledge in 

practical 

situations

search for, process, 

analyze and use 

information from a 

variety of sources

to be involved in 

interpersonal 

communication in 

educational 

contexts

evaluate and 

synthesize 

complex ideas to 

focus on quality

analyze new 

and complex 

ideas to focus 

on quality



Які етапи ділової гри 

Підготовчий : 

установча сесія
Виконання : робоча фаза.
Активні комунікаційні практики 

Презентації результатів 
Рефлексії



Корисні інформаційні ресурси



Які проекти виконують

Група 1.

Громадський аудит веб-сайтів ВНЗ
“Відповідність «Стандартів та рекомендації  

щодо внутрішнього забезпечення якості» (ESG
2015)”

Результат: дескриптори якості публічної інформації;  порівняльна 
таблиця, узагальнена інформація щодо результатів проведеного аудиту; 
мультимедійна презентація .



Які проекти виконують

• Група 2

Експертиза профілів освітніх програм для 
другого ступеню вищої освіти

Результат: узагальнююча і порівняльна таблиці результатів 

експертизи; розроблені дескриптори; аналітична доповідь; 
мультимедійна презентація 



Які проекти виконують

• Група 3

Ліцензійна експертиза освітньої 
діяльності 

Результат: узагальнююча і порівняльна таблиці 
результатів експертизи; аналітична доповідь ; алгоритм дій 

експертів щодо проведення ліцензійної експертизи; 
мультимедійна презентація



Які робимо висновки

 Запропонований  проект є сучасним, 
багатоцільовим 

 Зміст є цікавим, орієнтованим на профіль і 
кваліфікацію здобувача

 Форми роботи – комунікативно і практично 
спрямованими




