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7

ВСТУП

Актуальність дослідження. Термін «інновації» і похідні від нього 

слова і фрази ось вже багато років утримують міцні позиції в мові української 

освітньої політики. Впливовість і популярність подібних мовних конструкцій 

підкріплюються численними офіційними документами, в яких стверджується 

важливість інноваційних підходів для розвитку національної системи освіти. 

При цьому, незважаючи на декларований масштаб інноваційної діяльності та 

безліч спроб її опису, процеси, що відбуваються в межах трансформації системи 

вищої освіти, не завжди очевидні і зрозумілі як для зовнішніх спостерігачів, так 

і для їх безпосередніх учасників.

Яким інноваційним потенціалом володіє система вищої освіти України? 

Яким є управлінський інструментарій, що дозволяє максимально ефективно 

використовувати даний потенціал? Як забезпечити сталий розвиток національної 

системи освіти в умовах обмеженості доступних ресурсів? Відповіді на ці 

запитання є важливими як для розвитку освітньої політики, так і для забезпечення 

безпосередньої практики управління у системі вищої освіти. При цьому важливо 

розуміти, що ефективність прийнятих управлінських рішень досить сильно 

пов’язана із якістю самого процесу пошуку відповідей. Означений вище спектр 

проблематики дозволяє не тільки сформувати уявлення про актуальний стан 

української системи вищої освіти, а й побачити можливості для її позитивних 

перетворень. Впровадження нових спеціальностей та освітніх програм є 

серйозним викликом для традиційних механізмів освітнього менеджменту, що 

неодноразово відзначають фахівці в даній сфері. Тому дуже важливо враховувати 

їх здатність до адаптації при проектуванні тих чи інших освітніх інновацій.

Перенесення зазначених питань у площину дослідження вимагає 

їх уточнення і фокусування, тому необхідно звузити область пошуків до 

конкретної сфери інноваційної діяльності, що дозволить зробити дослідницьку 

роботу здійснимою. В якості такої сфери можна виділити впровадження нових



спеціальностей та освітніх програм в систему вищої освіти. На систему освіти 

впливає розвиток економіки і поява нових галузей професійної діяльності, тому 

інтеграція української вищої освіти в світові освітні системи вимагає створення 

порівняльних ступенів і кваліфікацій, багато з яких раніше не існували в Україні 

на національному рівні. Впровадження нових спеціальностей та освітніх програм 

є досить великою сферою, тому є сенс вибрати конкретний приклад (case-study) 

і розглянути всі необхідні аспекти, пов’язані із ним: впровадження та інтеграцію 

спеціальності «Богослов’я» та нових освітніх богословських програм в 

національну систему вищої освіти. Це впровадження почалося відносно недавно, 

при цьому за декілька років було накопичено значний досвід, який потребує 

подальшої систематизації і серйозного вивчення.

Ступінь вивченості теми. У числі найбільш значущих авторів публікацій, 

присвячених аналізу актуального контексту розвитку української системи освіти, 

варто назвати Рашкевича Ю., Лугового В., Панич О., Згуровського М. та інших 

спеціалістів. Авторами досліджень, спрямованих на вивчення численних аспектів 

інноваційного освітнього менеджменту є Шаров О., Бахрушин В., Гриневич Л., 

Золотарьова І., Хромець В., Квіт С., Дятлик Т., а також багато інших дослідників і 

практиків, яких цікавлять і нормативне регулювання освітніх систем, і специфічні 

особливості організації бізнес-процесів в освіті, і підходи до вивчення та оцінки 

освіти та освітніх організацій.

Мета і завдання дослідження -  визначення умов ефективного використання 

інноваційного потенціалу та управлінського інструментарію української системи 

вищої освіти у впровадженні та інтеграції нової спеціальності та нових освітніх 

програм. Реалізація даної мети обумовлює постановку і вирішення наступних 

завдань:

-  визначити історичні та філософські передумови сучасного стану системи 

вищої освіти України в контексті світових інноваційних освітніх тенденцій;

-  виявити закономірності та основні тенденції розвитку специфічної галузі 

вищої освіти України, а саме духовної освіти, яка в даний час є однією з 

найменш вивчених,
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-  оцінити відомості про актуальний стан і основні проблеми застосування 

управлінського інструментарію, що використовується при впровадженні 

та інтеграції нової спеціальності «Богослов’я» та нових освітніх програм в 

національну систему освіти;

-  провести дослідження інноваційних аспектів організації бізнес-процесів у 

сфері духовної вищої освіти України;

-  виявити найбільш перспективні напрямки розвитку механізмів 

впровадження та інтеграції нових освітніх програм, які впливають на 

зміцнення інноваційного потенціалу української системи вищої освіти. 

Об'єкт дослідження -  процес впровадження та інтеграції освітніх програм

в систему вищої освіти.

Предмет дослідження -  управління інноваційним проектом з впровадження 

та інтеграції освітніх програм спеціальності «Богослов’я» в систему вищої освіти 

України.

Методи дослідження обумовлені двома основними напрямками роботи в 

межах цієї дисертації -  вивченням добірки джерел і проектуванням управлінських 

інструментів і механізмів. Основними методами можна назвати як аналіз, синтез, 

систематизацію, історико-правовий та порівняльно-правовий методи, так і 

експертне інтерв’ю, формалізацію та моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження 

полягає в розроблених рекомендаціях і пропозиціях, що здійснюються 

для визначення стратегії системного застосування механізмів управління 

інноваційним проектом з впровадження та інтеграції освітніх програм 

спеціальності «Богослов’я» в систему вищої освіти України. Найбільш суттєвими 

результатами є аналітична оцінка, систематизація існуючих підходів і стратегія 

подальшого укріплення інноваційного потенціалу механізмів управління.

Інформаційна база досліджень репрезентована у вигляді декількох груп, 

що охоплюють різні способи представлення даних. Такими є нормативні та правові 

документи у сфері вищої освіти: міжнародні договори в сфері освіти, освітнє 

законодавство України, локальні документи освітніх організацій. Це освітні
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стандарти, які існують як у просторі національної освіти, так і на рівні неурядових 

організацій: у сфері духовної освіти широко практикуються конфесійні освітні 

стандарти, а також стандарти міжнародних організацій, профілем роботи яких 

є богословська освіта. Це і робоча документація, пов’язана із впровадженням 

та інтеграцією спеціальності «Богослов’я» та освітніх програм спеціальності 

«Богослов’я» в українську національну систему освіти, і безпосередньо документи 

і матеріали інноваційного проекту ГО «ЄАТА» та НПУ ім. М. П. Драгоманова із 

розробки, впровадження та інтеграції спільних освітніх програм спеціальності 

«Богослов’я».

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

на базі теоретичних положень і цілісного системного підходу до механізму 

управління інноваційним освітнім проектом розроблена низка методичних 

рекомендацій, що дозволяють обґрунтувати конкретні управлінські рішення щодо 

підвищення інноваційної привабливості проекту. Надані рекомендації можуть 

використовуватись, в першу чергу, інвесторами задля визначення потенційно 

найбільш вигідних напрямків вкладання коштів, а також організаціями- 

реципієнтами з метою встановлення свого місця серед інших освітніх установ, 

що є їх конкурентами в отриманні коштів від вкласників, а також для розробки 

низки конкретних заходів, пов’язаних з покращенням власної позиції.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри управління проектами та загальнофахових 

дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Основні положення і 

висновки дослідження були представлені і апробовані у вигляді двох доповідей 

на Всеукраїнських науково-практичних конференціях здобувачів вищої освіти 

і молодих учених «Наука і молодь: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 

(м. Київ, 19 травня 2017 року, 18 травня 2018 року).

Обсяг та структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, бібліографії та додатків. Повний обсяг дипломної роботи -  117 сторінок, 

у тому числі 8 додатків. Список використаних джерел містить 83 найменування.
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РОЗДІЛ 1

ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

В НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Сучасний стан національної системи вищої освіти України обумовлений 

низкою різних чинників. У їх числі і світові економічні і політичні тенденції, 

і світові тренди в сфері освіти, і регіональна специфіка державних структур 

та механізмів управління, і спадщина українських освітніх систем минулих 

десятиліть, і багато інших обставин. Вплив даних чинників проявляється як на рівні 

безпосереднього впливу, так і у сфері філософії освіти. Перше можна побачити, 

наприклад, в кількості доступних фінансових і технологічних ресурсів для 

інноваційної діяльності, друге, наприклад, в підходах до планування перетворень 

і реалізації стратегічних планів. Сукупність факторів визначає історичні та 

філософські передумови більшості процесів в українській освітній системі, в тому 

числі і практики впровадження нових спеціальностей та інтеграції нових освітніх 

програм. Ця практика особливо цікава з дослідницької точки зору, оскільки 

до теперішнього часу існує лише незначна кількість публікацій, присвячених 

її опису та осмисленню. При цьому, з огляду на спрямованість національної 

освітньої політики на модернізацію та інновації, подібне дослідження є досить 

перспективним і важливим для здійснення перетворень.

1.1. Вплив світових інноваційних освітніх тенденцій на розвиток 

системи вищої освіти України

Основними спеціальностями перших університетів Європи таких, як the 

University of Bologna (1088), the University of Salamanca (1134), the University 

of Paris (1150) and the University of Oxford (1167) в період Середньовіччя були 

філософія, логіка, медицина, теологія, математика, астрономія, право, граматика



і риторика (Liberal Arts). З часу заснування перших університетів і аж до 

сьогодні в сфері вищої освіти постійно впроваджуються нові спеціальності та 

освітні програми, які відповідають викликам часу і потребам соціуму. Численні 

інноваційні проекти в сфері вищої освіти в різних університетах світу в принципі 

привели нас до тієї цивілізації, в якій ми зараз і живемо в XXI столітті. Вища 

освіта, з одного боку є відповіддю на економічні та політичні запити, а з іншого 

боку, в довгостроковій перспективі сама проектує філософське, економічне і 

політичне майбутнє. Подібна практика має глобальний характер, визначаючи 

історичні та філософські передумови управління в сфері освіти.

XX століття було відзначене високим інтересом освітніх спільнот до 

вирішення завдань щодо удосконалення систем вищої освіти. З цією метою 

створювалися міжнародні організації і спеціальні комітети. Найбільшою 

міжнародною організацією в цій сфері стало ЮНЕСКО (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), що об’єднало зусилля освітніх 

співтовариств усього світу. Вагомі процеси у сфері розвитку вищої освіти 

відбувалися також і в Європі. Рада міністрів Європейського Союзу в середині 

1970-х років прийняла резолюцію про першу програму співробітництва у сфері 

освіти. Цю програму можна вважати точкою відліку історії сучасних реформ 

європейської освіти. У 1998 році була підписана Сорбонська декларація, а в 

1999 році -  Болонська декларація, яка в наступні роки була посилено доповнена 

низкою інших угод. Завдяки цьому виник так званий Європейський простір 

вищої освіти (EHEA), що став каталізатором освітніх реформ як в Європі, так і 

у всьому світі. У числі найбільш значущих досягнень засновників EHEA можна 

назвати розширення доступу до вищої освіти, а також систематичне підвищення 

якості та привабливості європейської вищої освіти.

Незважаючи на загальне бажання країн розвивати вищу освіту, в різних 

освітніх організаціях його реформування проходило дуже по-різному. У міру 

посилення глобалізації, ця ситуація ставала все більш проблематичною, в тому 

числі через складнощі зіставлення спеціальностей. Уже в 1970-ті роки ЮНЕСКО 

почало розробку процедур та механізмів для вирішення цих проблем. У 1997
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році було затверджено Міжнародну стандартну класифікацію освіти (МСКО). 

На зміну прийшла. МСКО 2011, яка діє аж до теперішнього часу. Спочатку ця 

класифікація створювалася як інструмент для вирішення статистичних завдань, 

але згодом вона стала потужним ресурсом для управління освіти. Рівні і галузі 

освіти, запропоновані ЮНЕСКО в МСКО 2011, були прийняті в багатьох системах 

національної освіти. В межах Європейського простору вищої освіти в ті ж роки 

мали місце аналогічні процеси. Важливим етапом було створення Європейської 

кваліфікаційної рамки (EQF), яка дозволила зробити кваліфікації легкими для 

читання та зрозумілими в усіх країнах і різних системах Європи. Це дозволило 

знову вивести європейські університети в число лідерів у світі.

Після Другої світової війни багато європейських держав починають 

зближуватися, в тому числі, з метою економічного розвитку. Важливою умовою 

цього процесу стало забезпечення трудової мобільності. Для реалізації цього 

завдання, кваліфікації, що присуджуються в європейських університетах, стали 

більш орієнтовані на їх практичне застосування. Це з одного боку спростило 

для роботодавців взаємини з випускниками університетів, а з іншого боку 

уможливило такі проекти як Erasmus. Участь студентів в програмах академічної 

мобільності сприяло не тільки розвитку спеціальних компетентностей і навичок, а 

й подоланню розуміння сприйняття ринку праці як чогось виключно локального. 

Вища освіта і професійна підготовка є одним з контрольних показників (п’ятим 

з дванадцяти), що визначають національну конкурентоспроможність, яка в свою 

чергу впливає на рівень добробуту людини і суспільства.

Поліпшення систем освіти, співпраця міжнародних співтовариств та 

відкритість навчальних закладів до інновацій та змін створюють все більше 

можливостей для підвищення конкурентоспроможності національної вищої 

освіти країн, які знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Показовим 

є і те, що країни, які за показниками вищої освіти та професійної підготовки 

входять до числа перших десяти країн списку, входять в число 30 найбільш 

благополучних країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 

(GCI), розробленому в 1979 році Всесвітнім економічним форумом (WEF).
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[80] Відповідно, між цими країнами існує більш сильна співпраця у сфері 

вищої освіти, яка розширює можливості швидше і якісніше орієнтувати освітні 

програми на інтернаціоналізацію професійних навичок і на постійно мінливі 

запити роботодавців як локально, так і глобально.

Постійний науково-технічний розвиток останніх десятиліть є не тільки 

позитивним результатом для світового суспільства, а й викликом переосмислити 

розуміння навчання. У сучасному світі навчання не може бути розділене на місце 

отримання знань (навчальний заклад) та місце застосування знань (робоче місце). 

Найбільш сильним змінам піддаються технічні спеціальності в силу стрімкого 

розвитку техніки. Інші напрямки підготовки також переживають численні зміни, 

які можуть здаватися менш помітними, але від того не менш вагомими. В процесі 

пошуку вирішення цієї проблеми в ЮНЕСКО в 1968 році була запропонована 

ідея безперервної освіти («Education for All», EFA), основною метою якої є 

вирівнювання темпів соціального, культурного і політичного розвитку всіх країн 

за допомогою освіти.

В європейських країнах була створена програма навчання протягом усього 

життя («LifeLong Learning», LLL), яка надає можливість людям на будь-якій 

стадії життя «включитися» в навчальний процес і отримувати освіту в процесі 

взаємодії з іншими людьми. [68] Дана програма надає підтримку тим, хто 

навчається в межах чотирьох основних підпрограм: Comenius для шкіл; Erasmus 

для вищої освіти; Leonardo da Vinci для професійного навчання та підготовки; 

Grundtvig для навчання дорослих. Вона також включає в себе підпрограму «Jean 

Monnet» для вивчення, рефлексії та обговорення євроінтеграції. Вся навчальна 

діяльність цієї програми проходить як в межах системи освіти, так і за її межами.

В межах нової концепції освіти «Навчання протягом усього життя», 

запропонованої ЮНЕСКО в Інчхонскій декларації 2015 року, важливе значення 

має наявність гнучких траєкторій навчання, а також визнання, сертифікація 

і акредитація знань, навичок і компетенцій, набутих в межах неформального 

та інформального навчання. Враховуючи посилення глобальної конкуренції, 

економічні проблеми та зростання рівня безробіття випускників вищих навчальних
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закладів, з одного боку, і бажання створити більш стійкий європейський ринок, 

який відповідає на запити суспільства, з іншого боку, була створена University 

Business Cooperation. [83] Одним із пріоритетних завдань цієї корпорації є 

підвищення актуальності та інноваційності досліджень у вищих навчальних 

закладах. Інструментом для цього став European University Business Forum, 

на зустрічах якого обговорюються виклики, пропонуються деякі висновки та 

рекомендації щодо співпраці і діалогу між університетами та діловим (business) 

світом, в тому числі актуальності існуючих спеціальностей та освітніх програм.

У процесі глобалізації, інноваційних процесів в навчальних закладах, 

зростанні необхідності диверсифікації професійної підготовки і бажання 

сучасного суспільства раціонально використовувати свій час, все більш 

актуальним стає отримання double degree, яке відкриває можливість студентам 

вивчати те, що їх цікавить і те, що допоможе їм працевлаштуватися. Створення 

спільних освітніх програм, як інструменту підвищення конкурентоспроможності 

навчального закладу, є не тільки ініціативою університетів, а й одним із 

напрямків глобальної та національних програм розвитку освіти, на які 

виділяється державне фінансування і що в результаті призводить до підвищення 

конкурентоспроможності регіональних і національних систем освіти. Спільні 

освітні програми (duel program, joint program, double graduation, etc..) можуть бути 

різних видів, від спільних програм в одному університеті до спільних програм в 

різних навчальних закладах різних країн з метою отримання паралельно двох 

ступенів (іноді в різній галузі знань), завершуючи навчання раніше, ніж це 

вимагає формальне навчання. [38, с. 30] Вони здійснюються в таких формах, 

як акредитовані і валідовані програми, франчайзингові програми і програми 

подвійних і спільних дипломів.

Найчастіше такі програми реалізуються на базі магістратури та аспірантури. 

Ключовими вимогами створення і затвердження спільних програм є вимоги до 

співмірності термінів навчання і навчального навантаження студентів, залучення 

викладачів в розробку навчальних планів, вимоги до створення спільних 

прийомних та екзаменаційних комісій, повного і автоматичного визнання
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результатів іспитів. В результаті успішного завершення спільної програми 

випускник отримує державні ступені кожного з партнерських навчальних 

закладів, або ступінь, що присуджується спільно. Однією з найвідоміших в 

європейському просторі спільних освітніх програм є програма мобільності і 

співробітництва в галузі вищої освіти Erasmus. В багатьох європейських країнах 

це сприяло модернізації педагогіки і розробці навчальних планів в партнерських 

навчальних закладах, в результаті чого багато установ внесли зміни в існуючі 

навчальні плани або створили нові програми, використовуючи нові підходи та 

методи навчання. Академічна мобільність також сприяла розвитку науково- 

дослідницької діяльності, що відкрило можливості для створення нових 

спеціальностей та нових освітніх програм.

Паралельно з процесом створення і розвитку спільних програм, 

впровадження програми навчання протягом життя, в реальному житті в різних 

країнах створюються нові спеціальності та освітні програми, в які залучені 

люди без формальної освіти в цій галузі. Університетські аудиторії перестають 

бути єдиним місцем, де реалізується освітня діяльність. Залежно від напряму 

підготовки, ті чи інші організації стають майданчиком для занурення студентів 

в професію. Наприклад, за даними опитування REFLEX в межах дослідження 

про працевлаштування випускників вищої освіти, багато роботодавців в своїх 

установах створюють start-up програми навчання. [60] Мета таких програм -  

надати людині деякі теоретичні знання та навчити interpersonal skills, а також 

конкретної спеціальності через безпосереднє залучення до процесу роботи. 

Першорядне значення для успішного працевлаштування має саме професійний 

досвід. Але все більше роботодавців вважають найкращим способом інтеграції 

навичок залучення людини в робочий процес, її здатність адаптуватися і 

розвиватися в цій спеціальності, особливо коли спеціальність передує існуванню 

програм навчання.

У процесі здійснення інноваційних проектів творчими людьми, які мають 

вищу освіту у сфері мистецтва, з часом виникають такі нові спеціальності, як 

арт/кіно/танці/терапія та інші. Наприклад, у Торонто (Канада) у 1993 році була
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створена танцювальна трупа (The Spirit Movers), що складається з людей з 

фізичними та інтелектуальними особливими потребами. [77] Трупа регулярно 

виступає на заходах різних рівнів, наприклад, таких як церемонія зустрічі Папи 

Івана Павла II під час Всесвітнього дня молоді в Торонто в 2002 році. Нова 

спеціальність, хореограф для роботи з людьми з обмеженими можливостями, 

є не тільки інноваційною, але і відповідає на запит суспільства (ринок праці)

-  одночасно бути корисним для інших та розкривати свій хореографічний, 

режисерський потенціал за допомогою танців і театральних постановок. Часто 

спеціальна освіта для роботи/волонтерства в цій спеціальності не є обов’язковою. 

Швидше за все обов’язковим є бажання людини повністю присвятити себе цій 

справі і вміння знайти спільну мову з людьми найрізноманітніших здібностей. 

Саме ці характеристики і є одними з основних для оволодіння новою спеціальністю 

в процесі трансформації суспільства.

Країни світу завжди прагнули забезпечити безпеку для своїх громадян, 

в різні періоди це відбувалося по-різному. У сучасному світі ми все більше 

стикаємося з проявами нетерпимості один до одного, яка веде не обов’язково до 

воєн між країнами, а найчастіше до насильницького екстремізму і терористичних 

актів в різних країнах. Нетерпимість все більше проявляється у віртуальному 

світі (в засобах масової інформації та соціальних мережах), і не стільки через 

реальну ненависть до інших, як через невміння критично мислити і реагувати 

на ідеологічну обробку (indoctrination). У загальноосвітніх школах все більшою 

проблемою стає буллінг (bullying) як у фізичній, так і психологічній формах. У 

пошуках вирішення цих та інших проблем сучасного суспільства відбувається 

переосмислення ролі освіти як загального блага, ролі викладача у суспільстві, 

що базується на знанні, підкреслюється важливість гуманістичного підходу до 

освіти, формування етичного і ціннісного аспектів навчання.

Ідеї нової концепції освіти, які були прийняті ЮНЕСКО після Другої 

світової війни і переосмислені в Інчхонскій декларації 2015 року, є актуальними 

і в сучасному світі. Вони орієнтовані на «комплексний підхід до освіти, в якій 

враховувалися б найрізноманітніші соціальні, етичні, економічні, культурні,
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громадянські та духовні аспекти». [63] У цьому випадку освіта як перетворююча 

сила може стати ключем до формування перетворюючої поведінки за допомогою 

формування критичного мислення, в тому числі і в інформаційно-медійному 

просторі, незалежності суджень і здатності знаходити рішення проблем, вести 

здоровий спосіб життя. Європейські міністри освіти в Паризькій декларації 

закликають навчальні заклади через всі форми освіти забезпечити набуття 

молодими людьми соціальних, громадянських і міжкультурних компетенцій, які 

заохочують до формування демократичних цінностей і основних прав, соціальної 

інтеграції, толерантності і недискримінації, а також цивільної відповідальності. 

[70, с. 3] Впровадження та інтеграція цих цінностей через нові спеціальності 

та нові освітні програми також позитивно впливає на якість та ефективність 

проведення реформ.

Розширення доступу до вищої освіти у всьому світі за останніх п’ятнадцять 

років зросло вдвічі: сьогодні число студентів у світі складає близько 200 мільйонів, 

половина з яких -  дівчата. [45] Модель масової освіти в багатьох країнах все 

частіше асоціюється лише з відвідуванням навчального закладу. Масові онлайн 

курси вже теж не є тим, що може відповідати на запити мінливого суспільства. 

Тому ЮНЕСКО починає вивчення можливостей розробки міжнародної конвенції 

про визнання вищої освіти взаємопов’язаних і взаємозалежних товариств у 

глобальному контексті. Нові рівні складнощів, суперечливості і парадокси того, 

що відбувається в світі, вимагають від сучасного суспільства постійних пошуків 

інноваційних рішень за допомогою використання нових знань.

Інтернет, цифровий зв’язок, розвиток штучного інтелекту, програми 

розпізнавання голосу і жестів тощо внесли суттєві зміни у форми культурного 

і художнього самовираження, акультурації суспільства. Залученість понад 

мільярд молодих людей у віці від 15 до 24 років за допомогою соціальних 

мереж в життя один одного, їх готовність експериментувати із формою у всіх 

сферах інтересів суспільства, від музики та їжі до міжособистісних відносин, 

вміння шукати і обмінюватися результатами актуальної інформації, пов’язує це 

покоління в найінформованіше, найактивніше і наймобільніше суспільство за

18



всю історію людства. [45] Все це безпосередньо впливає на діяльність бізнес- 

співтовариств, державне управління та організацію освітньої діяльності і 

підкреслює важливість визнати значущість інших існуючих систем знань. Процес 

проведення реформ також повинен враховувати забезпечення фінансування і 

позитивних outcomes для всіх навчальних закладів, досягнення консенсусу між 

зацікавленими сторонами (stakeholders), встановлення та співмірність часових 

рамок і оцінки з її масштабом і складнощами, а також систематичний моніторинг 

і оцінку. Реформи -  це, насамперед, зміна філософії освіти. Системне та якісне 

проведення реформ є результатом підвищення ефективності освіти, забезпечення 

доступності навчання, досягнення рівності в праві доступу до вищої освіти.

Інновації є глобальною тенденцією розвитку освіти. Цифрові технології та 

вільне володіння ними стають основною частиною організації процесу навчання 

і викладацької діяльності у вищій освіті і є одним із пріоритетних факторів при 

працевлаштуванні після випуску. Традиційне навчання на кампусах комбінується 

або замінюється онлайн-курсами через такі академічні MOOC платформи як 

Coursera і edX, які, наприклад, надають відкриті безкоштовні курси понад 130 

провідних університетів світу. [65] Розширення доступу до рідкісних книг і 

рукописів для читачів усього світу стало можливим завдяки співпраці провідних 

бібліотек світу, в тому числі на базі провідних університетів, з технологічними 

компаніями. Наприклад, Британська бібліотека надає безкоштовний онлайн 

доступ до оцифрованої культурної спадщини своєї країни для всіх у всьому 

світі. [52] А Європейська комісія фінансує надання доступу до мільйонів книг, 

архівних записів, музейних об’єктів і фільмів з бібліотек країн Європи на новому 

інтернет-порталі Europeana. [82]

Розширюєтьсяпривабливістьeducationalhubs,відкритогоцифровогодоступу 

до результатів досліджень, журнальних статей, дисертацій та монографій. Автор 

може опублікувати свою роботу у відкритому доступі безкоштовно або платно. 

Відкритий доступ не тільки розширює можливості обміну інформацією між 

учасниками вищої освіти і вивченням конкретних тем, а й стимулює підвищення
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якості проведення і написання досліджень і розробок. На даний момент у 

світі мабуть найбільшою такою платформою в галузі богослов’я є глобальна 

цифрова бібліотека з богослов’я та екуменізму GlobeTheoLib, заснована спільно 

із Всесвітньою Радою Церков (WCC) у 2011 році на основі всесвітньої етичної 

мережі Globethics.net, яку називають «обізнаним товариством» (learned society). 

[51, 57] Портал GlobeTheoLib є багатомовним і наразі доступний китайською, 

англійською, французькою, німецькою, індонезійською та іспанською мовами, 

хоча документи можна завантажити будь-якою мовою. У квітні 2016 року 

бібліотека з теології складала в цілому 1,664,642 документи, включаючи близько 

65,000 дисертаційних досліджень. [64]

З метою підвищення національного потенціалу та економічної 

конкурентоспроможності вищої освіти професійні спільноти, як наприклад 

Ліга європейських дослідницьких університетів (LERU), розробляють нові 

адміністративні форми існування докторантури для ефективного розширення 

дослідницьких (research) навичок студентів-дослідників. [76] Інноваційна форма 

PhD навчання включає в себе не тільки проведення оригінального дослідження 

і написання унікальної дисертації, але заохочує використання міжнародного 

досвіду та формування навичок лідерства та управління, організації різного 

виду конференцій і вміння передавати ідеї для широкої аудиторії за допомогою 

участі в конкретних проектах у процесі PhD навчання. Цікавою інновацією 

також є ініціатива Європейської комісії HEInnovative, безкоштовний інструмент 

самооцінки для всіх типів вищих навчальних закладів, який охоплює сім 

областей для самооцінки: лідерство і управління, організаційний потенціал: 

фінансування, люди і стимули; підприємницьке навчання; підготовка та підтримка 

підприємців; обмін знаннями та співробітництво; інтернаціоналізація установи; 

вимір впливу. [58]
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1.2. Національна специфіка розвитку системи вищої освіти в Україні

Радянський спосіб життя здійснив руйнівний вплив на спосіб мислення 

багатьох націй. Філософія радянської освіти зводилася до стандартизації та 

уніфікації, а також до виховання нової людини, яка би хотіла, вміла і любила 

жити при соціалізмі, але була би безініціативною і залежною від колективу. Для 

створення образу нової (радянської) людини радянський уряд використовував 

найрізноманітніші методи впливу на людину, в тому числі масове використання 

насильства як інструменту виховання і перевиховання людини. В результаті 

цього і ціною відмови людини від вільного вибору способу життя, відмови 

від всіх видів традиції (ціннісної, культурної, національної, релігійної), була 

сформована так звана радянська людина, не здатна ні до індивідуального життя, ні 

до самоорганізації в колективі. [40] Безініціативність і невміння розпоряджатися 

власним життям стали однією з причин повільних і не завжди успішних змін в 

Україні після здобуття незалежності в 1991 році.

Пострадянська освіта в Україні характеризується відсутністю свободи 

педагогічної думки і дії (занадто велике навантаження технічної роботи 

педагога -  методичні плани-роботи в письмовому вигляді, на підготовку яких 

йде велика частина часу педагога), консервація старих інститутів і практик (по 

суті продовження роботи за методичними документами СРСР, але з оновленим, 

українізованим, змістом програм), командно-адміністративний стиль управління 

(низька залученість колективу в процес прийняття рішення, високий ступінь 

опору змінам). [24] В результаті цього у вищій освіті з’явилася надмірна кількість 

навчальних напрямів і спеціальностей, тенденція до погіршення якості освіти, 

збільшення розриву зв’язку між сферою освіти і ринком праці. Університети 

у більшості випадків перестали виконувати роль методологічних центрів і 

новаторів суспільних перетворень.

Приєднання України до Болонського процесу в 2005 році з одного боку, 

в адміністративному плані, призвело до позитивних змін у сфері вищої освіти

-  скоротилося формальне навантаження на викладачів, більш вільні рамки



адміністративних обов’язків відкрили можливості розробляти нові предмети для 

нових спеціальностей, але, з іншого боку, якісні зміни в системі вищої освіти не 

відбулися. До 2008 року Україна вийшла в лідери за кількістю навчальних закладів 

і рівня охоплення вищою освітою молоді, але через рівневу і галузеву деформації 

вищої освіти так і не змогла підвищити якість освітньо-наукового потенціалу. 

[15] До 2010 року жоден український університет не входив до переліку 500, і 

навіть 1000, кращих університетів світу. [19, с.31] Згідно з Індексом глобальної 

конкурентоспроможності, Україна займає 81 місце серед 137 країн світу. За 

показником вищої освіти і підготовки -  35 місце, а за показником інновацій -  

61. [80] Але навіть ці показники більше представляють кількісну, а не якісну 

ситуацію в Україні.

Процес декомунізації в Україні почався після розпаду СРСР, але реально 

активізувався лише після ленінопаду під час Революції Гідності (8 грудня 2013 

року -  повалений пам’ятник Володимиру Леніну в Києві). Процес декомунізації 

був узаконений в квітні 2015 року, і лише в грудні 2015 року було заборонено 

діяльність Комуністичної партії України. Відзначається, що декомунізація в 

Україні здійснена на 95%, але під декомунізацією в цьому випадку мається на 

увазі демонтаж символів тоталітарного режиму та перейменування населених 

пунктів. [36] Процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології в інших 

сферах поки залишається менш помітним. Незважаючи на всі спроби створити 

свою систему освіти після розпаду СРСР, в Україні це зводилося до змін у змісті 

програм, але не зміні філософії освіти. Яскравим прикладом служить принцип 

вивчення англійської мови -  «London is the capital of Great Britain». Процес 

навчання англійської мови в школі і вищих навчальних закладах, використовуючи 

методи СРСР, коли всі вчать іноземну мову, але критична більшість нею так і не 

володіє. Відтак, єдиним результатом вивчення англійської мови в Україні, який 

об’єднує всіх, є знання назви столиці Британії.

Новий закон України «Про вищу освіту» як правовий фундамент підвищення 

якості вищої освіти спрямований на реформування національної вищої школи, 

її інтеграцію в європейський і міжнародний освітній простір. Основні його
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положення спрямовані на підвищення рівня діяльності вищих навчальних 

закладів шляхом надання їм академічної і фінансової автономії, модернізацію 

освітнього процесу за рахунок впровадження нових стандартів вищої освіти, 

розробка на їх підставі освітніх програм і в кінцевому підсумку на підвищення 

якості вищої освіти. Регулювання вищої освіти в Україні здійснюється низкою 

законодавств, основним з яких є новий закон України «Про вищу освіту» 2014 

року. Закон про вищу освіту в цілому сумісний з Болонським процесом і охоплює 

такі основні положення: впровадження триціклічної структури вищої освіти; 

забезпечення навчання РІіР в докторантурі тривалістю 4 роки; визначення 

відповідності між рівнями освіти і рівнями Національної кваліфікаційної рамки 

(5-6-7-8-9); впровадження ЄКТС (ECTS) і додатка до диплому; зменшення 

робочого навантаження студентів і зменшення загального навчального 

навантаження; розвиток академічної мобільності, забезпечення збереження місця 

роботи або навчання, стипендії чи зарплати в період академічної мобільності; 

академічна автономія університетів; визнання наукових ступенів, отриманих за 

кордоном, вченою радою університету; створення Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (NQAA -  НАЗЯВО); створення національних 

стандартів вищої освіти. Ключові підходи до забезпечення якості визначаються 

Законом відповідно до стандартів і керівних принципів забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG). [59] В межах цього закону також 

скасовано необхідність одержання грифа Міністерства освіти і науки Україні на 

навчальні видання вищих навчальних закладів.

Відповідно до вимог нового закону науково-методична рада Міністерства 

освіти і науки України за участю Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти розробила методологію, методичні рекомендації з розробки 

стандартів вищої освіти, згідно яких науково-методичні комісії здійснюють 

розробку цих стандартів. [23] Національні стандарти вищої освіти є новим 

поколінням освітніх стандартів України та замінюють собою Галузеві стандарти 

вищої освіти, базуючись на компетентнісному підході визначення вимог до 

спеціальностей, покладеному в основу Болонського процесу і міжнародного



проекту «Гармонізація освітніх структур в Європі» (TUNING). Закон України 

«Про вищу освіту» виділяє два види стандартів: стандарти вищої освіти і 

стандарти освітньої діяльності. [8] Стандарти вищої освіти (СВО) розробляються 

для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно 

до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення і 

оцінки якості змісту і результатів освітньої діяльності вищих навчальних 

закладів при акредитації. На сьогоднішній день в Україні існує 29 областей 

знань і 122 спеціальності, замість 48 галузей знань, 144 напрямків і понад 

500 спеціальностей. [19]

Стандарти вищої освіти до освітньої програми визначають наступні 

вимоги: 1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для отримання відповідного 

ступеня вищої освіти; 2) перелік компетенцій випускника; 3) нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований в термінах результатів 

навчання; 4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 5) вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 6) вимоги до професійних 

стандартів. Навчальний план по кожній спеціальності визначає перелік і обсяг 

навчальних дисциплін в кредитах ЄКТС; послідовність вивчення дисциплін; 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг; графік навчального процесу; 

форми поточного та підсумкового контролю. Вищий навчальний заклад в межах 

ліцензованої спеціальності може вводити нові спеціалізації, а відтак освітні 

програми. [19]

Концепція університетської автономії, спрямована на «зміцнення 

громадянського суспільства і розвиток української академічної культури», 

ініціювалася з 2005 року і активізувалася в 2010 році через блокування 

авторитарного законопроекту «Про вищу освіту» та масові протести в 

межах «АнтиТабачної» кампанії і всеукраїнської кампанії «Проти деградації 

освіти» (2010-2013). [21] Концепція всебічної університетської автономії була 

закладена в новий закон «Про вищу освіту» 2014 року. Незважаючи на всі 

складнощі реалізації автономії університетів в академічному, фінансовому та 

організаційних аспектах, українські вищі навчальні заклади все ще поступово
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проходять своєрідний процес трансформації. В межах університетської 

автономії вищі навчальні заклади мають можливість створювати одноразові 

комісії для захисту дисертацій, які акредитовані у вищому навчальному закладі 

і формуються із фахівців в конкретній темі дослідження; присвоювати вчені 

звання; розробляти спільні академічні програми в партнерстві з професійними 

співтовариствами та роботодавцями; самостійно встановлювати ціни на освітні 

послуги; встановлювати заробітну плату для своїх викладачів і співробітників. 

«Українське суспільство потребує сильних автономних університетів», які 

будуть виконувати роль методологічних дослідницьких центрів, підвищувати 

свою конкурентоспроможність, як національну, так і міжнародну, і впливати на 

економічні, політичні та суспільні зміни в суспільстві. [21]

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня і кожної 

спеціальності відповідно до національної рамки кваліфікацій і визначають вимоги 

до освітньої програми. СВО базуються на компетентностях як нормативної 

складової освіти, і формуються системою внутрішнього забезпечення якості 

освіти. Наприклад, говорячи про впровадження та інтеграцію нової спеціальності 

«Богослов’я» в систему вищої освіти України, при Інституті модернізації змісту 

освіти була створена Комісія із семи чоловік з написання стандартів богословської 

вищої освіти. На сьогоднішній день прийняті і опубліковані на сайті Міністерства 

освіти і науки України для обговорення громадськості Стандарти зі спеціальності 

041 «Богослов’я» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів 

освіти. [8] Стандарти третього (докторського) рівня знаходяться ще в стадії 

розробки. Після публічного обговорення, внесення поправок, затвердження 

поправок та їх публікації, Стандарти наберуть чинності.

Україна також бере участь у міжнародних освітніх проектах. Стандарти 

вищої освіти базуються на компетентнісному підході, використовуючи філософію 

та вимоги до фахівця, закладених в Болонському процесі та міжнародному 

проекті Європейської Комісії TUNING. [22, с.4] Якщо раніше стандарт жорстко 

регламентував зміст навчання, то тепер навчальний заклад має право самостійно 

приймати відповідні рішення. Причому в стандарті потрібні не загальні
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рекомендації, а конкретні методики для кожної зазначеної компетентності. Тому 

при розробці стандартів вищої освіти значна увага приділяється проблемам 

оцінювання результатів навчання, вміння здобувачів вищої освіти виконувати ті 

чи інші стандартні дії. Метою проекту TUNING є внесок в досягнення основних 

цілей Болонського процесу шляхом трансформації традиційних освітніх ступенів 

в ступені бакалавра і магістра, а також реконструкція логіки відповідних освітніх 

програм. TUNING спрямований на імплементацію Болонського процесу на 

університетському рівні і концентрується на прозорості та розвитку певної 

«спільної мови» для опису програм вищої освіти, а також для підвищення їх 

якості та прискорення міжнародного визнання.

У 2018 році Україна вперше бере участь у програмі міжнародного оцінювання 

учнів PISA (Programme for international student assessment), що проводиться під 

егідою Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). Метою 

програми є визначення тенденцій в результатах освітніх програм різних країн, а 

також факторів, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів в світі, таких 

як здатність до читання, використання знань і умінь з математики, використання 

знань і вмінь з природничих наук. Дослідження зосереджується на здатності учнів 

усвідомлювати загальні принципи та ідеї програмного матеріалу, застосовувати 

їх та отримані знання в життєвих ситуаціях. Участь України в дослідженні PISA 

має кілька важливих аспектів. Зокрема, отримання об’єктивної інформації про 

«готовність молодих людей до життя в сучасному суспільстві відповідно до 

міжнародних стандартів; розуміння факторів, що впливають на ефективність 

освіти в країні; можливість приймати рішення і формувати національну освітню 

політику на основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти». [29] 

Крім того, завдання PISA і методологія оцінки їх виконання будуть служити 

практичним орієнтиром для педагогів у становленні компетентнісної парадигми 

освіти в Україні.

Для контролю якості освіти повинні існувати організації, які будуть 

працювати за принципом європейських інститутів забезпечення якості 

вищої освіти. Законом України «Про вищу освіту» передбачено створення та
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функціонування в Україні незалежного постійно діючого колегіального органу, 

уповноваженого на реалізацію державної політики в сфері забезпечення якості 

вищої освіти, а саме Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО), члени якого обираються з’їздами представників вищих навчальних 

закладів різних форм власності, органів студентського самоврядування 

вищих навчальних закладів, Національною та галузевими академіями наук та 

роботодавцями. Від НАЗЯВО очікується, що воно:

-  формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє 

положення про акредитацію освітніх програм і представляє його на 

затвердження Міністерству освіти і науки;

-  аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;

-  проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок про 

можливість видачі ліцензії на здійснення освітньої діяльності;

-  формує пропозиції щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, і 

подає його Міністерству освіти і науки;

-  формує єдину базу даних запроваджених вищими навчальними закладами 

спеціалізацій на кожному рівні вищої освіти;

-  проводить акредитацію освітніх програм;

-  формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, в тому числі наукових 

досягнень, вищих навчальних закладів України, за якими можуть 

визначатися рейтинги вищих навчальних закладів України;

-  розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які отримують 

наукові ступені, розробляє порядок їх присудження спеціалізованими 

вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) і подає 

його на затвердження Міністерству освіти і науки;

-  розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад і 

представляє його на затвердження Міністерству освіти і науки, акредитує 

спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;
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-  акредитує незалежні установи оцінки та забезпечення якості вищої освіти;

-  здійснює інші повноваження, передбачені законом. [14]

У складі НАЗЯВО створюються комітети: з питань змісту освіти, з питань 

етики, апеляційний, з питань акредитації, якості вищої освіти, акредитації 

спеціалізованих вчених рад, міжнародного співробітництва.

Важливою зміною в межах освітньої реформи є акредитація освітніх програм 

замість акредитації напрямків підготовки і спеціальностей, як це було раніше в 

Україні. Відтак програми мають визначатися чіткими цілями і послідовністю їх 

реалізації, що запезпечить їхню цілісніть та успішність, а також їх відповідність 

запитам ринку. Оцінка при акредитації програми охоплює такі основні критерії, як 

цілі і структуру програми; зарахування, навчання і оцінки студентів; управління 

та організація навчального процесу; кадрове, матеріальне, фінансове, науково- 

методичне забезпечення; наявність внутрішньої системи забезпечення якості; 

дотримання доброчесності та прозорості на всіх етапах реалізації програми. [26]

До цього часу в Україні в основному використовувалася сумативна оцінка, 

коли якість розуміється як відповідність стандартам (державним, загальним для 

всіх), використовуються кількісні критерії оцінки, існує стратегія уніфікації 

освіти і освітніх програм, акредитаційне агентство виступає контролюючою 

організацією. Акредитація проводиться переважно примусово, постакредитаційні 

заходи не передбачені або несуттєві. Акредитація також використовується для 

репресивних функцій (в тому числі з метою скорочення фінансування). Але 

вищі навчальні заклади України мають потребу у формативній оцінці, де якість 

розуміється як відповідність освітньої програми місії вищого навчального закладу 

та цілям програми, націленість на унікальність навчальних закладів і програм. 

Акредитаційне агентство існує для вивчення і поширення кращих практик, де 

акредитація -  це самооцінка і аналіз, добровільна і партнерська перевірка, для 

якої важливі якісні критерії оцінки. Важливість полягає в рекомендаціях щодо 

вдосконалення, постакредітаційні заходи (follow-up) і моніторинг є важливими 

елементами і використовуються для вдосконалення програм. [26]
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І ґу •  •  •  • • •  • •  • •  л  • •.3. Закономірності і тенденції розвитку української богословської 

вищої освіти

Впродовж 70-ти років богословська освіта в колишньому Радянському Союзі 

була забороненою практично до 1989 року. Наступних 27 років (з 1989 по 2016 

рік) в Україні богословська освіта була дозволеною, але не визнавалася державою. 

Таким чином, богословська освіта в Україні розвивалася сама по собі паралельно 

із секулярною, намагаючись впроваджувати та інтегрувати кращі практики та 

ідеї з англо-американських і деяких європейських богословських шкіл. У квітні 

1991 року в Україні був прийнятий новий закон «Про свободу совісті та релігійні 

організації». У 1997 році богослов’я (теологія) було внесене до державного 

переліку напрямів і спеціальностей у розділі «Гуманітарні науки», напрям 

підготовки «Філософія». [10] На початку 2000-х років Український католицький 

університет і Національний університет «Острозька Академія» стають першими 

університетами в Україні, які відкривають богословські програми та отримують 

акредитацію і ліцензування. [25] У 2008 році Міністерство освіти і науки 

України створює Громадську раду з питань співпраці з Церквами та релігійними 

організаціями. У 2010 році богослов’я було залишено у переліку спеціальностей, з 

цього часу стало можливим захищати дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук і доктора наук з богослов’я, а також присуджувати наукові ступені 

в богослов’ї. «Богослов’я» (теологія) як академічна спеціальність була включена 

в галузь знань «Філософія». Чимало ректорів православних богословських 

семінарій опротестували включення теології в науку «Філософія» і просили 

створити окрему галузь знань «Богослов’я».

Богословська освіта в 1990-х роках в Україні, як і в інших країнах колишнього 

Радянського Союзу, розвивалася чітко в конфесійних і деномінаційних рамках. З 

отриманням релігійної свободи, помісні церкви і союзи створювали богословські 

навчальні заклади, які були орієнтовані на задоволення потреб своїх церков. В 

кінці 90-х років, коли «релігійний голод» був в деякій мірі «вгамований», церкви 

почали задаватися питаннями про сутність великої кількості богословських
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навчальних закладів, в зв’язку з чим деякі навчальні заклади почали проводити 

відповідні дослідження. У період з 2005 по 2007 роки Донецьким християнським 

університетом було ініційовано і проведено дослідження про очікування 

пасторів і помісних євангельських церков колишнього Радянського Союзу від 

богословських навчальних закладів початку XXI століття. В межах дослідження 

було проведено опитування 70-ти пасторів помісних євангельських церков 

в п’яти регіонах колишнього Радянського Союзу, включаючи різні регіони в 

Україні. Результати дослідження були опубліковані в 2009 році. [41] І хоча багато 

очікувань на даний момент вже не є актуальними, все ж важливим є розгляд 

ключових моментів цього дослідження з тим, щоб побачити процес зміни запиту 

учасників церковного життя і богословської освіти.

Один з учасників дослідницького проекту звертає увагу на наступні чотири 

категорії очікувань помісних церков і пасторів Східної Європи від богословської 

освіти: 1) яка, з точки зору пасторів, основна мета існування і функціонування 

богословського вищого духовного навчального закладу? 2) які програми вони 

хотіли б бачити в богословському навчальному закладі? 3) які якості вони 

бажають бачити в студентів і випускників? 4) якими якостями повинен володіти 

викладач богословського навчального закладу? [41] Перше питання розкриває 

очікування пасторів, що богословські навчальні заклади готуватимуть пасторів 

і служителів для помісних церков, які будуть здатні правильно тлумачити 

Біблію, навчати студентів практичним навичкам і будуть застосовуватися на 

духовне збудування помісних церков, підготують більш ефективних місіонерів 

і благовісників, які будуть здатні доносити Євангеліє людям з різним рівнем 

освіти, допомагати помісним церквам в наданні більш послідовних і біблійно 

обгрунтованих відповідей на запитання сучасних віруючих і невіруючих людей. 

Важливим фактором цього очікування було побоювання міжденомінаційного 

впливу через занадто велику кількість богословських навчальних закладів, які на 

початку 2000-х років змагалися за залучення нових студентів.

Друге питання розкриває очікування пасторів від освітніх програм в 

богословських навчальних закладах. Через вплив західного богослов’я, в
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основному позитивного, але такого, що відрізняється від східно-європейського, 

помісні церкви очікували від богословських навчальних закладів орієнтації 

своїх освітніх програм на специфічну проблематику помісних церков і вивчення 

Бога як особистості, оскільки «східні євангельські християни набагато більше 

схильні до містичного богослов’я, ніж західні». [41] Важливим фактором цього 

очікування була наполеглива рекомендація приділяти більше уваги не тільки 

порівняльному вивченню православного богослов’я, а й буддизму, шаманізму та 

інших релігій, включаючи іслам, відповідно до релігійного контексту конкретної 

євангельської помісної церкви. Питання про форму освіти також викликало жваві 

дискусії. Очна форма навчання була досить дорогою, заочна та дистанційна були 

популярними, але не завжди якісними. Багато пасторів схилялися до спільної 

думки, що найефективнішою була очно-заочна форма навчання, оскільки вона 

дозволяла як отримати професійне навчання, так і зберігати тісний зв’язок 

студента з помісною церквою за допомогою залучення в служіння.

Очікування від абітурієнтів та приймальних комісій зачіпали важливі 

питання про покликання до певної діяльності (служіння) в церкві, здібностей 

абітурієнта до навчання і подальшого залучення в церковне життя, а також 

важливість повернення в помісну церкву після навчання. Від студентів під час 

навчання очікувалося, щоб вони підтримували зв’язок з помісною церквою, 

старанно вчилися, переймали досвід і лідерські здібності, тобто щоб вони 

отримували не тільки академічні, а й практичні знання. Пастори помісних церков 

очікували регулярно отримувати з богословських закладів інформацію про оцінки, 

поведінку, практичні навички, проблеми студентів, а також рекомендували, щоб 

студенти утримувалися від практики безперервної богословської освіти -  від 

бакалавра до доктора богослов’я.

Від випускників богословських навчальних закладів очікувалося більше, 

ніж від абітурієнтів і студентів. «Випускник будь-якого богословського вищого 

навчального закладу є ходячою рекламою або антирекламою богословської 

освіти», тому і богословський навчальний заклад, і помісна церква очікували від 

випускника зрілості як особистості, так і християнина, відповідного способу життя
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і якісного служіння в помісній церкві. [41] Крім цього, очікувалося, насамперед, 

повернення в свою помісну церкву, швидка інтеграція в помісну громаду, 

ініціативність бути лідером і водночас здатність виявляти повагу до старших 

пасторів і служителів церкви, які не мають богословської освіти. Важливим також 

було вміння заробляти на життя іншою професією і фінансово забезпечувати 

себе як служителя, тому деякі пастори в рекомендаційних листах для вступу 

в богословський навчальний заклад додавали: «без права повної фінансової 

підтримки як служителя після закінчення навчання». [41] Від викладачів помісні 

церкви очікували зразкового способу життя для наслідування студентами, 

допомоги студентам стати більш зрілими християнами; залученості в служіння 

помісної церкви, тобто щоб викладачі не були «кабінетними богословами». 

Особливим очікуванням було до викладачів-жінок, яким у більшості випадків не 

рекомендувалося читати богословські дисципліни.

З часом і очікування, і реальний запит учасників церковного життя і 

богословської освіти змінювалися. У 2011 році була створена робоча група 

для вивчення питання про можливість визнання богословських дипломів, до 

якої увійшов голова правління ГО «ЄАТА». Постановою Кабінету Міністрів 

України № 267 від 17 березня 2011 року було введено розмежування богословів 

за конфесійною ознакою, в тому числі серед фахівців і магістрів. [9] У 2013 році 

були розроблені три проекти нового закону про вищу освіту: у першому проекті 

богословський навчальний заклад згадувався тільки один раз, не було надано 

ніяких прав на розвиток богословських шкіл, і цей проект був розроблений в 

основному прокомуністичними партіями в Парламенті. В другому проекті 

богословський навчальний заклад згадувався в декількох суміжних статтях 

(ліцензія на освіту, акредитація тощо), і цей проект у 2014 році був відредагований 

і схвалений Парламентом. Третій проект, де богословські школи мали багато 

можливостей і прав, на жаль, був заблокований прокомуністичними партіями.

Сама можливість появи спеціальності «Богослов’я» в секулярному 

освітньому просторі була обумовлена процесами, пов’язаними зі вступом в 

силу нового закону «Про вищу освіту» в 2014 році. Фактично впровадження
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та інтеграція академічного богослов’я в конфесійні та світські вищі навчальні 

заклади України є одним із пілотних інноваційних проектів, з моменту набрання 

чинності цього Закону. З 1991 року в Україні створювалися і розвивалися релігійні 

навчальні заклади. На сьогоднішній день в Україні діє 202 духовних навчальних 

закладів, 100 з них -  євангельські (баптисти, євангельські християни, християни 

віри євангельської, харизмати). [20] Загальна кількість студентів в Україні в 

духовних навчальних закладах становить 19,661, з них 9,698 -  євангельські (очна 

форма навчання -  2,760, заочна -  6,938), 6,217 -  православні (2,688 / 3,529), 2,729

-  католики (2,481 / 248). В основному духовна освіта в Україні здійснюється 

в релігійних навчальних закладах для задоволення потреб релігійних громад, 

загальне число яких становить 32,468. [20] Підготовка християнських богословів 

була доступною через ліцензовані та акредитовані програми з богослов’я в таких 

вищих навчальних закладах, як Острозька Академія (Острог), Український 

католицький університет (Львів), Східноукраїнський національний університет ім. 

В. Даля (Луганськ), Харківський національний університет ім. В. Каразіна (Харків), 

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Ушинського 

(Одеса), Класичний приватний університет (Запоріжжя) та інші. [16] Деякі з них 

відкривали спільні програми з релігійними навчальними закладами ще до 2014 

року. Проте, в той період в Україні не існувало докторського рівня підготовки 

богословів у світському вищому навчальному закладі. Відкриття богословської 

програми в світських навчальних закладах орієнтоване на підготовку богослова 

як вченого для того, щоб вирішити проблему з богословськими дослідженнями.

Для подальшого розвитку академічного богослов’я в секулярних навчальних 

закладах важливим етапом було державне визнання документів релігійної 

освіти. У зв’язку з цим в новому законі України «Про вищу освіту» в 2014 році 

була закладена також і можливість державного визнання документів про вищу 

богословську освіту, наукові ступені і вчені звання осіб, які на день набрання 

чинності цим законом отримали освіту, захистили дисертації на здобуття наукових 

ступенів і отримали вчені звання у вищих духовних навчальних закладах. [31] 

У серпні 2015 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову №
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652, якою було затверджено відповідний порядок процедури визнання. [7] У 

2016 році було затверджено положення про дві комісії: Комісію з державного 

визнання документів про вищу духовну освіту, і Комісію з державного визнання 

документів про наукові ступені і вчені звання. [4, 5] Також було сформовано 

персональний професійний склад цих комісій, до яких увійшли представники 

Міністерства освіти і науки України, Громадської ради з питань співпраці з 

церквами і релігійними організаціями, релігійних громад, представники вищих 

навчальних закладів, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності в 

галузі знань «Богослов’я», в тому числі і два члени правління ГО «ЄАТА». [3] 

Дані комісії встановлюють еквівалентність рівня, отриманого у вищих 

богословських навчальних закладах, освітнім рівням системи вищої освіти 

України. На підставі рішення комісії про визнання відповідних документів 

Міністерство освіти і науки видає свідоцтво про державне визнання еквівалентності 

документа про вищу богословську освіту, а в разі визнання наукового ступеня або 

вченого звання -  диплом або атестат державного зразка. Інформація вноситься 

до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази 

з питань освіти. [35] В Комісію з державного визнання документів про вищу 

духовну освіту, станом на березень 2018 року, надійшло близько 1700 справ, 

щодо 1013 із них було прийнято позитивне рішення про визнання, відповідно 

до них є накази Міністерства освіти і науки. Готуються накази про державне 

визнання ще 297 дипломів, і близько 300 справ знаходиться в роботі. Комісією з 

державного визнання документів про наукові ступені і вчені звання за вказаний 

період визнано 83 диплома про присудження наукових ступенів і 19 документів 

про присвоєння вчених звань. [31]

У пострадянському просторі Україна є «єдиною країною, в якій здійснюється 

державне визнання раніше виданих дипломів релігійних навчальних закладів». 

[31] У процесі роботи відповідних комісій вдосконалювалася нормативна 

база щодо процесу державного визнання зазначених документів. Зокрема, 

з прийняттям у вересні 2017 року Закону України «Про освіту» було внесено 

зміни до Закону України «Про вищу освіту», згідно з яким «вченим радам вищих
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навчальних закладів надано право приймати остаточні рішення про визнання 

документів про вищу освіту, виданих закладами вищої богословської освіти 

при зарахуванні вступників на навчання, а процес визнання документів про 

вищу духовну освіту, наукові ступені і вчені звання, видані вищими духовними 

навчальними закладами, поширений на відповідні документи, видані до 1 вересня 

2018». [2, 31] Раніше це стосувалося лише документів, виданих до 6 вересня 2014 

року, тобто до набрання чинності Закону України «Про вищу освіту».

Новий закон України «Про вищу освіту», враховучи пропозиції церков і 

релігійних організацій, зберігає повну незалежність від державних органів в сфері 

освіти і науки; надає право, а не зобов’язує проходити процедуру ліцензування та 

акредитації; після проходження акредитації вищий духовний навчальний заклад 

може видавати диплом державного зразка. [28] Закон дозволяє Церкві прямо 

впливати на процеси визначення освітньої політики, принципів і діяльності 

студентського самоврядування в богословському навчальному закладі. Вищий 

духовний навчальний заклад розробляє свої умови вступу для абітурієнтів, в 

яких закладає обмеження щодо можливості навчання тих осіб, які за церковними 

правилами не можуть бути студентами семінарії; самостійно визначає вимоги до 

абітурієнта, накладаючи певні обмеження, які наприклад не можуть бути визначені 

в інших типах вищих навчальних закладів. Держава не впливає на процедуру 

обрання і призначення керівника вищого духовного навчального закладу. [28]

Важливою зміною також є визнання документів викладачів богословських 

навчальних закладів: «під час проходження в установленому законодавством 

порядку вищим духовним навчальним закладом процедури ліцензування та 

акредитації освітньої програми за спеціальністю «Богослов’я», створення 

та діяльності аспірантури, докторантури, спеціалізованої вченої ради цього 

вищого духовного навчального закладу за науковою спеціальністю «Богослов’я» 

документи про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання викладачів 

(педагогічних і науково-педагогічних працівників) і членів спеціалізованої 

вченої ради, видані вищими духовними навчальними закладами, вважаються 

еквівалентними відповідним документам, що видаються в установленому 

законодавством порядку». [1]



Даний Закон «виправляє історичну несправедливість в порушенні прав» 

осіб, що отримали богословську освіту і, відповідно, документи про освіту, 

наукові ступені і вчені звання до 1 вересня 2018 року. [28] Їхні документи, за 

умови проходження відповідної процедури, мають бути визнані еквівалентними 

документам про освіту державного зразка. Це дозволить випускникам духовних 

навчальних закладів працювати в державних установах в різних сферах діяльності, 

а також продовжувати навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі в 

державних та іноземних вищих духовних навчальних закладах.

Висновки до Розділу 1

У цьому розділі було поставлено і вирішено питання вивчення історичних 

та філософських передумов впровадження нових спеціальностей та освітніх 

програм в націоанальну систему вищої освіти України в межах трьох основних 

напрямків. По-перше, розглянуто світовий досвід і глобальні тенденції в сфері 

розвитку вищої освіти, оскільки українська система освіти розвивається в тісному 

зв’язку зі світовою освітньою спільнотою і у зв’язку з цим слід орієнтуватися на 

тенденції світових освітніх інновацій. По-друге, вивчено національну специфіку 

в питаннях розвитку системи вищої освіти. Незважаючи на зазначену схильність 

до світової інтеграції, національна система освіти має свої особливості, у тому 

числі ідеологічні наслідки пострадянського мислення, які також слід враховувати 

у процесі інноваційної освітньої діяльності. І, нарешті, по-третє, це виявлено 

закономірності та основні тенденції розвитку специфічної галузі вищої освіти 

України -  духовної освіти. Проблематика, пов’язана з третім напрямком, в даний 

час є однією з найменш вивчених, що визначає особливу важливість її дослідження.

Інституціалізація богослов’я в світській системі освіти України вимагає 

пошуку нових форм її присутності в освітньому і науковому просторі. Але одна 

з цих форм вже діє -  це можливість захисту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата і доктора філософських наук за спеціальністю «Богослов’я», 

що стало можливим завдяки новому Закону України «Про вищу освіту» 2014 

року та завдяки інтерограваній докторській програм спеціальності «Богослов’я» 

ГО «ЄАТА» і НПУ ім. М. П. Драгоманова.
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РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА АКТУАЛЬНОГО СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ТА ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«БОГОСЛОВ’Я» В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Завдяки активному розвитку теорії управлінської діяльності, сучасні 

управлінці володіють великим вибором різних інструментів та механізмів для 

здійснення своїх завдань і функцій. Це твердження справедливе в тому числі і для 

сфери освіти, в якій цілком можливе застосування різноманітного управлінського 

інструментарію. При цьому, звичайно, варто розрізняти можливості використання 

і реальну практику застосування чого б то не було, в тому числі інструментів 

і механізмів управління освітніми системами. Послідовний аналіз актуального 

стану дозволяє виявити основні проблеми, з якими стикаються управлінці 

при впровадженні нових спеціальностей та освітніх програм в систему вищої 

освіти України. В даному розділі буде розглянута специфіка управління в сфері 

освіти, зокрема, реалізації інноваційних освітніх проектів. Незважаючи на те, що 

менеджмент є одним з видів економічної діяльності, опис системи освіти лише 

в економічних категоріях виглядає недоцільним, на що також вказує освітнє 

професійне співтовариство, яке вважає цю термінологію в цілому недостатньою. 

Тому відповідна термінологія буде доповнена поняттями з інших сфер, що 

допоможе краще описати як саму практику управління, так і її результати.

2.1. Специфіка освітньої діяльності ГО «ЄАТА» у пострадянському 

контексті

У цьому підрозділі будуть розглянуті три ключові кризи духовної освіти 

в пострадянському контексті (минуле, сучасне та майбутнє), а також специфіка 

освітньої діяльності ГО «ЄАТА» в умовах подолання даної кризи.



2.1.1. Три кризи духовної освіти в пострадянському контексті: минуле, 

сучасне, майбутнє

В СРСР богослов’я як наука і напрям в освіті було виключене з 

кваліфікаційної рамки. Християнство переслідувалося атеїстичним урядом 

Союзу, і богословська освіта, як і багато інших видів діяльності Церкви, пішла в 

підпілля. Молоді люди, які не хотіли зраджувати своїм цінностям і не вступали в 

комсомол, не мали права отримувати вищу освіту в СРСР, хоча і мали можливість 

вчитися в професійних технічних училищах і працювати за професією. З 1991 

року в Україні відкрилася можливість для дорослих людей здобувати освіту в 

богословських навчальних закладах, які стрімко відкривалися за допомогою 

іноземних партнерських духовних навчальних закладів. Доступ до богословської 

освіти чоловіків і жінок різних вікових категорій і різного інтелектуального рівня, 

які свого часу не змогли здобути вищої освіти, істотно змінив не тільки процес 

формування мислення серед християн, а й суттєво вплинув на зміну їх рівня 

життя. Проте, відсутність вищої освіти у кількох поколінь християн призвела до 

наступних трьох критичних результатів, з якими зіткнулися засновники перших 

духовних навчальних закладів в кінці 80-х -  на початку 90-х років.

По-перше, домінування антиінтелектуалізму. Оскільки Церква була 

витіснена із соціальної, політичної, економічної і науково-освітньої сфери, 

серед кількох поколінь християн зростала і зміцнювалася недовіра і підозрілість 

щодо пізнання істини з допомогою розуму, крім Писання. Наукове знання 

протиставлялося духовному знанню, джерелом якого вважалися Біблія і 

особистий духовний досвід. По-друге, нездатність осмислювати і формулювати 

богослов’я і практику Церкви у письмовому вигляді. Незважаючи на існування 

кількох підпільних видавництв за часів СРСР, тільки одиниці були здатні писати 

богословські статті або книги. Богослов’я існувало скоріше в якості усної традиції, 

яка передавалась з покоління в покоління, перш за все, за допомогою церковної 

проповіді, домашніх груп з вивчення Біблії (так звані «біблійні розбори»), 

підпільної катехізації. По-третє, страх імплементації інновацій в силу домінування 

традиції церковної субкулькури радянських часів. Покоління християн початку
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90-х років хоча і прагнуло отримати нову богословську та біблійну освіту, 

проте намагалося максимально зберегти церковні традиції радянських часів як 

«освячені» гоніннями, стражданнями, підпільною церковною діяльністю, тощо.

Впродовж останніх двадцяти шести років, коли кілька тисяч випускників 

духовних навчальних закладів України отримувало богословську освіту і, 

здебільшого, поверталося після навчання в помісні церкви, ці три критичні 

результати долалися наступними тенденціями. По-перше, за допомогою 

підвищення академічного рівня викладачів. Багато з них отримали якісну освіту 

магістерського і докторського рівня в західних духовних навчальних закладах. 

З 2014 року почала діяти і в Україні аспірантура з богослов’я, створена на базі 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в партнерстві 

з громадською організацією «Євро-Азіатська теологічна асоціація», яка об’єднує 

56 семінарій з 11 країн Східної Європи. Сфера освіти і науки почала розглядатися 

як один із місіональних фокусів Церкви, в якій викладачі і священнослужителі 

крім освіти оволодівають навичками критичного мислення, осмислення 

церковних практик, формулювання і опису богословських переконань та інше.

По-друге, за допомогою розвитку професійної культури викладачів, у 

фокусі яких було осмислення і формулювання національного богослов’я і 

практики Церкви. Професійне співтовариство викладачів богослов’я, наприклад, 

в протестантизмі, регулярно проводить науково-богословські конференції, 

інститути підвищення кваліфікації, тренінги, семінари з метою отримання 

та засвоєння богословських знань і пошуку контекстуального застосування 

істин Святого Письма в сучасному суспільстві, створення нових навчальних 

богословських ресурсів, тощо. По-третє, за допомогою пошуку взаєморозуміння 

між метамовою і метакультурою сучасного суспільства і Церкви. Не секрет, що 

метамова і метакультури суспільства і Церкви значно відрізняються, що особливо 

радикально проявилося в радянські часи. Метамова Церкви і суспільства істотно 

відрізняються спеціальною термінологією для опису буття самої Церкви і 

суспільства, рефлексії над феноменами семіотичного ряду, а також для опису 

процесуальності вербального продукту рефлексії над процесуальністю мови в
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контексті релігійно-секулярного діалогу і взаємодії один з одним. Також істотно 

відрізняються один від одного і метакультури Церкви і суспільства, беручи 

за основу різні правила загальнолюдської моралі, різні підходи до організації 

соціальних і управлінських структур. Наприклад, всю складність феномену 

метакультури можна бачити в спробах створити в Україні Єдину помісну 

Православну Церкву. Студенти, які вивчають богослов’я в даний час, вчаться 

розуміти і метамову, і метакультуру як Церкви, так і українського суспільства. 

Деякі конкретні приклади такого діалогу і взаємодії будуть описані в третій 

частині дисертації.

Щоб остаточно подолати антінтелектуалізм, страх перед інноваціями і 

навчитисяосмислюватиіформулюватибогослов’яіпрактикуЦеркви вписьмовому 

вигляді, необхідно здійснити три наступні кроки, зокрема, за допомогою 

впровадження та інтеграції освітніх програм за спеціальністю «Богослов’я» в 

систему вищої освіти України. По-перше, максимально сприяти формуванню 

культури науково-богословської дослідницької спадкоємності/послідовності, 

на що спрямовані, наприклад, методологічні семінари Дослідницького центру 

ГО «ЄАТА» для аспірантів з богослов’я, науково-богословські конференції, де 

аспіранти мають можливість апробувати результати своїх досліджень і практичних 

пропозицій як для Церкви, так і для суспільства. По-друге, максимально 

інтегрувати християнські етичні норми і цінності в різні сфери науки і освіти. 

Це особливо важливо саме з точки зору політичної, соціальної та економічної 

антропології, що все ще формується в Україні, в контексті пострадянських 

фантомних світоглядних і ціннісних «болів». По-третє, максимально розвивати 

здатність викладачів і лідерів духовної освіти доносити результати богословських 

досліджень на метамові суспільства в контексті метакультури саме в ціннісних 

категоріях, зрозумілих українському суспільству. Це повинен бути не стільки 

діалог релігієзнавців і суспільствознавців, скільки християнських богословів 

і суспільствознавців з метою конструктивних пропозицій для політичного, 

соціального та економічного перетворення українського суспільства.
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2.1.2. Специфіка освітньої діяльності ГО «ЄАТА»

Світські вищі навчальні заклади розвивалися в основному відповідно до 

державних змін у сфері вищої освіти в Україні, ґрунтуючись на радянському і 

пострадянському досвіді. З початком Болонського процесу провідні університети 

розвивали співробітництво з європейськими навчальними закладами та 

адаптували їх досвід в своїх навчальних програмах. Інновації в сфері державної 

вищої освіти не можна було назвати плановими, синхронними і масовими. 

Завдяки новому закону України «Про вищу освіту», прийнятому у 2014 році, 

реформування вищої освіти в Україні тільки починається.

В духовних же навчальних закладах ситуація складалася по-іншому. Через 

те, що духовна освіта в Україні не визнавалася і богослов’я не було галуззю науки, 

духовні навчальні заклади з моменту здобуття незалежності України почали 

активно співпрацювати з іноземними освітніми установами з різних країн світу, 

найчастіше з європейськими та американськими. Стрімке створення і розвиток 

українських богословських навчальних закладів також відрізнялося успішною 

імплементацією різних інновацій в сфері освіти. У 90-х роках багато викладачів 

отримали вищу богословську освіту на Заході. Хоча їх освіта не визнавалася в 

Україні до 2016 року, вони успішно вели педагогічну діяльність, завдяки досвіду 

навчання в провідних богословських семінаріях світу. Створювалися навчальні 

програми, які відповідали на сучасні запити суспільства і були орієнтовані на 

learning outcomes, у той час, коли в державних вищих школах така практика 

освітніх концепцій ЮНЕСКО впроваджувалася лише з початком Болонського 

процесу.

Українські богословські навчальні заклади, разом з іншими духовними 

навчальними закладами пострадянського простору і всупереч досвіду 

радянських часів (про який говорилося в попередньому підрозділі) шукали 

можливості розвивати і стандартизувати свої академічні програми і підвищувати 

рівень кваліфікації працівників навчальних закладів, аж до докторського рівня. 

Оскільки до 2014 року це було неможливим здійснювати через державні освітні 

структури, представники богословських навчальних закладів після декількох
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років обговорень і підготовки в 1997 році створили міжнародну громадську 

організацію «Євро-Азіатська акредитаційна асоціація євангельських навчальних 

закладів» (Асоціація). Асоціація створювалася за принципом інших восьми 

асоціацій, які охоплюють всі регіони світу і разом складають «Міжнародну Раду з 

євангельської теологічної освіти» (International Council for Evangelical Theological 

Education, ICETE). Головною метою Асоціації є акредитація євангельських 

навчальних закладів відповідно до міжнародних стандартів, загальноприйнятих 

в системі богословської освіти. Для досягнення цієї мети Асоціація ставить перед 

собою низку завдань, одним з яких є розробка стандартів і критеріїв духовної 

освіти на основі наукових досліджень Асоціації та інших акредитаційних 

організацій, а також розробка процедур проведення акредитацій відповідно до 

світової практики і сформованих традицій. [49]

Громадська організація «Євро-Азіатська теологічна асоціація», як форма 

юридичного супроводу «Євро-Азіатської акредитаційної асоціації євангельських 

навчальних закладів», взяла активну участь в інноваційному проекті Міністерства 

освіти і науки України в 2016 році -  «Розвиток академічного богослов’я в умовах 

освітніх трансформацій в Україні». Нові тенденції в освітньому середовищі 

в Україні визначили актуальність проекту, автори якого використовували 

комплексний підхід у формуванні моделі розвитку академічного богослов’я і 

запропонували механізми його імплементації на освітньому, науковому і науково- 

освітньому рівнях. ГО «ЄАТА» є неприбутковою громадською організацією, 

яка була створена на основі єдності інтересів вчених-релігієзнавців, богословів- 

релігієзнавців, викладачів протестантських богословських навчальних закладів. 

Основною метою діяльності ГО «ЄАТА» є розвиток богословської освіти і 

богословських досліджень, пошук і формування єдиних загальноприйнятих 

стандартів в системі богословської освіти, методична допомога богословським 

навчальним закладам в досягненні загальноприйнятих стандартів в системі 

богословської освіти, здійснення акредитації навчальних програм духовних 

освітніх установ на відповідність загальноприйнятим стандартам.
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На початковому етапі становлення і розвитку Асоціації навчальні заклади 

орієнтувалися радше на англо-американські, ніж на європейські богословські 

навчальні процеси, намагалися контекстуалізувати західні практики до реалій 

національної освіти і, в більшості випадків, розвивалися кожен сам по собі. З 

приєднанням низки пострадянських країн до Болонського процесу (Україна 

приєдналася у 2005 році), в Асоціації виникла серйозна потреба в академічних 

стандартах для богословських навчальних закладів, які б відповідали Болонським 

вимогам і одночасно враховували особливості богословської освіти, зокрема той 

факт, що богослов’я не визнавалося як окрема галузь науки в країнах східно

європейського регіону.

«Єдиним способом зберегти спадкоємність в постійно мінливому світі є 

постійний розвиток, який, в свою чергу, вимагає постійного оновлення (renewal). 

І таким рушієм (fuel) оновлення є саме інновації. Не просто інновації в певних 

рамках, але глибокі стратегічні інновації на рівні базової бізнес-моделі». 

[56] Саме про ці оновлення, глибокі стратегічні інновації на рівні основних 

цілей та принципів, йдеться в Маніфесті ICETE 1981 року (з редакцією 1983 

року, перевиданого в 2002 році). ICETE оголошує про свою прихильність до 

оновлення, інноваційного розвитку (renewal) євангельської богословської 

освіти у цілому світі і прагне забезпечити для себе та інших постійне відчуття 

загального напрямку в проведенні такого оновлення в наступних напрямках: 

контекстуалізація, орієнтація на Церкву, стратегічна гнучкість, богословське 

обгрунтування, постійна переоцінка, життя в громаді, інтегровані програми, 

формування служителя, різноманітність в методиці, християнське мислення, 

навчання для самонавчання, співпраця. [69]

Дотримуючись ідей оновлення за принципами ICETE та інноваційного 

розвитку богословської освіти, в 2009 році Асоціація розробила і затвердила 

академічні стандарти для будь-якої форми навчання (Стандарти), які були вже 

орієнтовані на Болонську освітню систему. [37] Дедалі більше поширення нових, 

в тому числі дистанційних, форм навчання, що дозволяють навчальним закладам 

мати велику гнучкість в задоволенні освітніх потреб, і можливість для навчальних
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закладів Асоціації входження в європейський освітній простір, визначили 

основні причини оновлення Стандартів. Всі зміни в акредитаційних Стандартах 

проводилися в межах універсалізації стандартів для всіх форм навчання. Для 

того, щоб привести окремі вимоги щодо різних форм навчання до єдиних 

критеріїв, потрібні були принципові зміни в наступних напрямках: універсальні 

критерії оцінки обсягу академічного навантаження, критерії оцінки якості 

навчання, універсальні вимоги до обсягу академічного навантаження, розширені 

положення про викладачів, бібліотеку, практичне навчання, що охоплюють всі 

форми навчання, стратегічний план розвитку навчального закладу. [48]

Стандарти Асоціації містять основні вимоги до рівнів освіти, навчального 

закладу як організації та її завдань, викладацького складу, матеріальної бази, 

академічних програм та студентського життя. Спільні стандарти відкрили 

можливість акредитованим в Асоціації богословським навчальним закладам 

істотно підвищити якість навчальних програм; розширити доступ до вищої 

освіти християнам, які в радянські часи не мали права отримувати вищу 

освіту в світських навчальних закладах через свої релігійні переконання; 

розширити мобільність студентів і викладачів, а також забезпечити успішне 

працевлаштування (служіння) випускників навчальних закладів за рахунок того, 

що академічні ступені й інші кваліфікації були орієнтовані на ринок праці, тобто 

роботу, служіння в богословських навчальних закладах, євангельських церквах, 

місіях, благодійних громадських християнських організаціях. На деякий час це 

закрило освітньо-просвітницький пробіл (gap) в Церкві і духовних навчальних 

закладах, але з часом гостро постало питання про державне визнання богословської 

освіти (включаючи ліцензування та акредитацію), імплементацію інноваційних 

проектів в освіті, відкритті спільних програм з державними університетами.
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2.2. Особливості нормативного та правового забезпечення 

впровадження та інтеграції нових освітніх програм спеціальності 

«Богослов’я»

У цьому підрозділі будуть описані основні особливості нормативного 

та правового забезпечення стратегічного впровадження та інтеграції освітніх 

програм спеціальності «Богослов’я» в систему вищої освіти України. Будуть 

розглянуті такі особливості, як 1) новий Закон України «Про вищу освіту»; 

2) створення партнерської інтегрованої докторської програми з богослов’я, яка 

стала можливою завдяки новому Закону; 3) розробка державних стандартів 

для спеціальності «Богослов’я»; 4) створення і робота Комісій з визнання 

богословських дипломів і наукових ступенів, виданих до 1 вересня 2018 року; 

5) розвиток інтегрованої докторської програми з богослов’я в глобальному і 

локальному контекстах; 6) зміст інтегрованої докторської програми з богослов’я; 

7) управління інтегрованою докторською програмою з богослов’я; 8) освітньо- 

дослідницький напрямок «Сучасне християнське богослов’я»; 9) Додаткові 

угоди про розвиток освітньо-дослідницького напряму «Сучасне християнське 

богослов’я»; 10) Календарний план виконання освітньо-дослідницької та 

організаційної роботи в межах інтегрованої докторської програми; 11) перші 

захисти докторських дисертацій як результати впровадження та інтеграції 

богословських програм в систему вищої освіти України.

2.2.1. Новий Закон України «Про вищу освіту». [1] До 2017 року 

в Україні налічувалося менше 10 професорів богослов’я з акредитованими / 

визнаними докторськими ступенями з богослов’я. Всі вони отримали 

докторські ступені в західних навчальних закладах, дипломи деяких із 

них були визнані Міністерством освіти України тільки в грудні 2016 року. 

Внаслідок прийняття нового Закону «Про вищу освіту» на сьогоднішній день 

є можливість для нострифікації цих докторських дипломів. Наприклад, ступінь 

В.Міп. богослова Сергія Саннікова разом з його численними богословськими 

статтями і монографіями, опублікованими російською мовою, був визнаний

45



Міністерством освіти і науки в якості доктора філософії і йому було дозволено 

продовжувати докторантуру з богослов’я в НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Новий Закон «Про вищу освіту», який визнав богослов’я як нову спеціальність 

«041 Богослов’я», відкрив можливість для створення програми Ph.D. з богослов’я 

в національному університеті. Декілька українських богословських семінарій, які 

входять в ГО «ЄАТА», висловили бажання використовувати цю можливість для 

розвитку свого педагогічного персоналу шляхом навчання в докторантурі через 

визнання дипломів на державному рівні. В якості національного університету 

був обраний Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. 

ГО «ЄАТА» та НПУ ім. М. П. Драгоманова в 2015 році підписали офіційну 

угоду про співпрацю в межах програми Ph.D. з богослов’я для семи викладачів 

богослов’я, які на той час мали ступінь державного фахівця, еквівалентну ступеню 

магістра, з шести духовних євангельських семінарій України. [Додаток А]

2.2.2. Створення партнерської інтегрованої докторської програми з 

богослов’я

Початковим етапом створення докторської програми було створення 

інтегрованої програми для того, щоб допомогти студентам отримати необхідний 

рівень дослідницьких навичок в галузі релігієзнавства і богослов’я. Було 

вирішено, що НПУ ім. М. Драгоманова надасть дворічну магістерську програму 

з релігійних досліджень, яка є невід’ємною частиною докторської програми, 

а Дослідницький центр ГО «ЄАТА» надасть від трьох до шести спеціальних 

методологічних семінарів на рік для докторантів даної програми.

Метою програми є оптимізація часу і зусиль в підготовці до захисту 

дисертаційних досліджень. Програма інтегрує два модуля: 1) два роки навчання 

в магістратурі за спеціальністю «041 Богослов’я»; 2) продовження навчання 

в аспірантурі за фахом «041 Богослов’я» зі скороченням дослідницького 

модулю, за умови успішного завершення першого модулю. У період навчання 

в магістратурі учасники інтегрованої програми повинні виконувати підвищені 

вимоги написання письмових робіт, які в подальшому стануть частинами 

дисертації. Модульні есе, курсові роботи і магістерська дисертація повинні
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бути захищені не менше, ніж на 90 балів, що вважається успішним завершенням 

першої частини інтегрованої програми. Після цього учасник має можливість 

продовжувати навчання на докторському модулі за скороченими термінами, але 

не менше 2,5 років. Результатом успішного навчання має стати захист докторської 

дисертації (Ph.D.) зі спеціальності «041 Богослов’я». Після успішного завершення 

інтегрованої програми, студент отримує диплом магістра богослов’я (державного 

зразка) і диплом доктора філософії (Ph.D.) зі спеціальності «041 Богослов’я» 

(державного зразка).

Для вступу на інтегровану програму абітурієнт повинен мати визнану 

освіту на рівні бакалавра, спеціаліста або магістра вищого (світського, 

іноземного або духовного) навчального закладу, бути викладачем в 

богословському навчальному закладі, а також пройти співбесіду, тобто 

заявити про готовність після закінчення навчання продовжувати працювати в 

сфері богословської освіти в Україні. Після успішного проходження конкурсу 

студент отримує стипендію від фонду Overseas Council International (партнер ГО 

«ЄАТА» з розвитку богословської освіти в Східній Європі), яка покриває саме 

навчання (tuition) і участь в методологічних семінарах Дослідницького центру 

ГО «ЄАТА» (6 семінарів на рік). Навчальні заклади, в яких працюють аспіранти, 

оплачують заробітну плату викладача, а також проїзд, проживання та харчування 

в Києві під час навчальних сесій (для тих, хто не з Києва). Також навчальні 

заклади оплачують участь в двох додаткових методологічних семінарах, які 

організовуються НПУ ім. М. П. Драгоманова. За умовами договору інтегрованої 

навчально-дослідницької програми з богослов’я стипендія для оплати навчання 

студентам, які захистили перші два роки навчання на оцінку «добре», не 

надається. З 2017 навчального року частина навчальних стипендій аспірантів 

(tuition) покривається за рахунок державного бюджету. В цілому, фінансування 

підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється як за державний кошт, так і за 

рахунок інших фізичних або юридичних осіб на умовах договору, зокрема, за 

рахунок грантів, які може отримати НПУ ім. М. П. Драгоманова на проведення
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наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії або доктора наук.

ГО «ЄАТА» бере активну участь у формуванні навантаження програми, 

узгодженні тем докторських дисертацій. Співробітники конфесійних навчальних 

закладів працюють в Центрі дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова 

в якості наукових співробітників університету в межах впровадження та 

інтеграції освітньо-дослідницької програми з богослов’я. Розробка і формування 

інноваційних навчальних програм безпосередньо залежать і від педагогічних, 

і від освітніх інновацій. Результатом педагогічних інновацій є оригінальні 

методики розвитку різних форм мислення, соціально-адаптаційних можливостей 

особистості, творчих здібностей в процесі передачі знань, формування умінь і 

навичок. Освітні інновації змінюють результати освітнього процесу, створюючи 

нові освітні системи, зміст освіти, методи і форми процесів навчання. Саме таким 

принципом і керуються НПУ ім. М. П. Драгоманова та ГО «ЄАТА» в межах 

спільної докторської програми.

2.2.3. Державні стандарти за спеціальністю «Богослов’я»

Нові державні стандарти за спеціальністю «Богослов’я» формуються 

згідно стандартів світської освіти. Голова правління ГО «ЄАТА» Т. Дятлик і 

представник НПУ ім. М. П. Драгоманова В. Хромець увійшли до персонального 

складу науково-методичної підкомісії (що складається з 7 осіб), ціль якої

-  написання стандартів вищої освіти зі спеціальності «041 Богослов’я». [3] 

Персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору 

вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти и науки України 

сформований на підставі додатку до наказу Міністерства освіти и науки України 

від 6 квітня 2016 р. № 375.

2.2.4. Комісії з визнання богословських дипломів і наукових ступенів

Державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені і

вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, здійснюється 

згідно положень Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 серпня 2015 року №652 «Про державне визнання документів про
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вищу духовну освіту, наукові ступені і вчені звання, виданих вищими духовними 

навчальними закладами» і відповідно інших наказів Міністерства. У 2016 році 

Міністерство освіти і науки створило Комісію з державного визнання документів 

про вищу духовну освіту, в якій працює голова правління ГО «ЄАТА» Т. Дятлик 

та представник НПУ ім. М. П. Драгоманова В. Хромець, і затвердив склад 

Комісії з державного визнання документів про наукові ступені і вчені звання, в 

якій працює керівник Дослідницького центру ГО «ЄАТА» Р. Соловій. В цілому, 

Комісії складаються із представників Міністерства освіти і науки, Громадської 

ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями, представників 

релігійних громад, а також вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності в галузі знань «Богослов’я», що, відповідно, 

дозволяє «забезпечити високу фаховість комісій, а відтак якість і результативність 

їхньої роботи». [31]

2.2.5. Інтегрована докторська програма з богослов’я в глобальному і 

локальному контекстах

Масовість вищої освіти, як і грамотність, і доступ до мережі Інтернет у 

свій час, стала соціальною реальністю і необхідністю сучасного суспільства. 

Незважаючи на всі недоліки цієї тенденції, потрібно шукати механізми її 

ефективного використання для блага суспільства і кожного громадянина. 

Контекстуалізація освіти є одним із таких механізмів.

«Ось власне в чому полягає суть. Звичайна лінія логіки полягає в наступному: 

«Інновація веде до накопичення багатства, а накопичення багатства призводить до 

зростання». Вона у терміновому порядку потребує оновлення. Керівники повинні 

прийти до глибшого розуміння того, що «Інновації призводять до стратегічного 

перетворення, яке, в свою чергу, веде до постійного розвитку». Лише розвиваючи 

це розуміння, компанії можуть повністю оцінити роль інновацій у формуванні 

свого майбутнього. Тільки тоді вони будуть здійснювати радикальні зміни в 

самому змісті бізнесу, ще до того, як зміни стануть очевидними, як, наприклад, 

в індустрії фотографії або в телекомунікаційній галузі, в авіаційній галузі або 

в індустрії супермаркетів. Постійне зростання вимагає постійного оновлення.



Це єдиний спосіб зберегти безперервність у фрагментованому світі. Джерелом 

для такого оновлення є саме інновація. Не тільки інновації в методах 

ведення бізнесу, але, перш за все, глибокі стратегічні інновації в самій суті 

бізнес-моделі». [56]

Контекстуалізація вищої богословської освіти -  невід’ємний процес 

інтеграції освітніх систем в сучасному світі. Отже, будь-які інновації в сфері 

освіти, зокрема, богословської, повинні враховувати не тільки глобальні 

процеси, напрямки і тенденції, а й локальні, в певному культурно-світоглядному 

і ціннісному контексті. ГО «ЄАТА» в пошуках інноваційних підходів в 

глобальному контексті для здійснення богословської освіти орієнтується на два 

ключових положення: Маніфест ICETE і Маніфест Лозаннського руху (Lausanna 

Movement). [69, 75] У пошуках інноваційних підходів в локальному контексті 

ГО «ЄАТА» орієнтується на нові можливості, які з’явилися в українському 

освітньому просторі після Революції гідності.

Важливість розвитку докторського рівня у підготовці богословів в 

локальному контексті визначається наступними можливостями: державні 

акредитовані наукові ступені допоможуть богословським семінаріям отримати 

державну ліцензію на легалізацію статусу професорів і студентів протестантських 

семінарій в Україні; протестантські богослови отримають можливість викладати 

на частковій зайнятості в національних університетах, що відкриває для них 

світські освітні установи як поле місії для інтеграції християнського світогляду і 

цінностей в системі освіти; випускники докторських програм зможуть працювати 

над якістю програм магістерського рівня в богословських семінаріях, бути 

науковими керівниками магістрантів; протестантські вчені зможуть допомагати 

в розробці національних протестантських докторських програм в українських 

духовних семінаріях.

2.2.6. Зміст інтегрованої докторської програми з богослов’я 

Зміст партнерських програм (ГО «ЄАТА» і НПУ ім. М. П. Драгоманова) 

з богослов’я узгоджувався з керівником Дослідницького центру ЄАТА Р. 

Соловієм, а також керівником відділу розвитку освіти ГО «ЄАТА» Т. Дятликом,
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які разом з керівником програми від НПУ ім. М. П. Драгоманова В. Хромцем 

приймають рішення, які предмети включати в навчальну програму, а які 

ні. Також включається обов’язкова частина програми богословської освіти 

ГО «ЄАТА»: біблійний цикл, теоретичне богослов’я (включаючи історію 

місцевого євангельського руху), практичне богослов’я (включаючи місіологію). 

[37] ГО «ЄАТА» регулює навантаження програми через регулярні консультативно- 

методичні узгодження з НПУ ім. М. П. Драгоманова; тісна співпраця відділу 

розвитку освіти ГО «ЄАТА» з навчальними закладами Асоціації, з яких аспіранти 

приходять на навчання до аспірантури з богослов’я; через узгодження тем і 

методології з науковими керівниками. У кожного аспіранта є науковий керівник 

від НПУ ім. М. П. Драгоманова та консультант з боку ГО «ЄАТА». Консультант 

обирається методом узгодження з аспірантом в залежності від теми дисертації, 

дослідницького питання, і його завданням є надання додаткової методологічної 

допомоги та консультування аспіранта з питань конфесійного богослов’я. 

В окремих випадках аспірант отримує можливість взяти участь в дослідницьких 

проектах за допомогою отримання гранту для поїздки в іноземний конфесійний 

богословський навчальний заклад, наприклад, за програмою мобільності 

Erasmus+. Це також є регулятивною частиною програми: отримати додаткові 

науково-методичні консультації в іноземних експертів під час досліджень в 

провідних богословських бібліотеках світу.

2.2.7. Управління інтегрованою докторською програмою з богослов’я

У процесі управління партнерськими освітніми богословськими програмами 

є бажаним принцип конфесійності у виборі наукового консультанта, але через брак 

таких у протестантській академічній спільноті не завжди дотримується. Проте, 

робота аспіранта з науковим консультантом іншої конфесії сприяє зміцненню 

міжконфесійного академічного богословського діалогу, а в найтттиртттому сенсі

-  розвитку академічної протестантської теології, як зазначено в документах 

НПУ ім. М. П. Драгоманова. Також очікується, що науковий консультант 

від ГО «ЄАТА» буде дотримуватися сповідання віри ГО «ЄАТА». [43]
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На підставі договору і додаткової угоди був сформований Консорціум, 

до якого увійшли ГО «ЄАТА» і НПУ ім. М. П. Драгоманова (відповідальні 

Т. Дятлик і В. Хромець), згідно яких ГО «ЄАТА» організовує і фінансує заплановані 

заходи і заробітний фонд для виконавців запланованих робіт в межах освітнього 

напряму, а НПУ ім. М. П. Драгоманова здійснює організацію запланованих 

заходів і на своїй базі забезпечує освітньо-дослідницькі заходи. [Додаток Б] 

На момент створення програми діяв старий закон України про вищу освіту, 

який не передбачав освітнього модуля в аспірантурі (передбачалася начитка, 

але вона не враховувалася в межах ЄКТС, тобто не перевірялася). Інтегрована 

докторська програма також передбачала навчання паралельно на магістерському 

рівні освіти (слухач факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації за 

фахом «Релігієзнавство») і в аспірантурі. Інтегрована програма передбачала 

об’єднання двох модулів: наукового і освітнього. Курсова робота на першому 

курсі і дипломна робота на другому курсі писалися як одна дипломна робота, 

яка ставала частиною дисертації. Перед початком навчання було проведено 

відповідний тренінг з метою підвищити освітньо-дослідницький рівень учасників 

інтегрованої програми, які отримали окремо світську і богословську освіту, але 

мали труднощі з науковим стилем написання статей і письмових робіт. Хоча 

програма докторантури для захисту докторської дисертації не є обов’язковою, 

все ж оплата навчання є обов’язковою. Людина може захищати дисертацію як 

науковий співробітник.

2.2.8. Освітньо-дослідницький напрям «Сучасне християнське 

богослов’я»

Як наступний крок в інноваційному розвитку партнерства в освітній 

сфері, було прийнято рішення відкрити новий освітньо-дослідницький 

напрям «Сучасне протестантське богослов’я», де НПУ ім. М. П. Драгоманова 

здійснює юридичний супровід, а ГО «ЄАТА» -  консультує і фінансує даний 

напрям. Центр дослідження релігії (керівник В. Єленський) підписує угоду з 

ГО «ЄАТА» про розробку та впровадження на базі Центру дослідження релігії 

НПУ ім. М. П. Драгоманова освітньо-дослідницького напряму «Сучасне
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протестантське богослов’я», яке в 2016 році було перейменовано в «Сучасне 

християнське богослов’я». Науковий співробітник пише дисертацію і захищає 

її, що є результатом досліджень за договором. Згідно з угодою передбачається 

написання докторської дисертації в якості старших наукових співробітників без 

навчання в докторантурі, що дозволяється і старим, і новим Законом України 

«Про вищу освіту», а також навчання в магістратурі та написання дисертації 

в якості молодших наукових співробітників Центру дослідження релігії 

НПУ ім. М. П. Драгоманова. В цьому оновленому форматі співпраці першим 

свою докторську (Ph.D.) дисертацію захистив академічний декан Запорізької 

біблійної семінарії В. Горбенко, будуть захищати академічний декан Одеської 

богословської семінарії Ф. Стрижачук, а також викладачі інших українських 

протестантських семінарій О. Борноволоков, Н. Хром’як, М. Хром’як, 

А. Швед (останній навчається в аспірантурі за державною стипендією). 

Викладачі православних семінарій, які навчаються в аспірантурі, такі як 

о. Кирило Говорун, І. Бей, М. Фадєєв, оформлені як співробітники Центру 

дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Згідно відповідної угоди, навчальний заклад, НПУ ім. М. П. Драгоманова, 

зобов’язується забезпечити наукову підготовку аспіранта на рівні державних 

стандартів освіти, а також надавати можливість користуватися бібліотекою, 

читальними залами, навчальними кабінетами та лабораторіями НПУ ім. 

М. П. Драгоманова; забезпечувати наукове керівництво, тобто консультування 

з питань дисертаційного дослідження, експериментальної роботи; призначати 

рецензентів, затверджувати тему кандидатської дисертації, обговорювати на 

кафедрах результати науково-дослідницької роботи, як окремі розділи дисертації, 

так і дисертацію в цілому.

2.2.9. Додаткові угоди про розвиток освітньо-дослідницького напряму 

«Сучасне християнське богослов’я» [Додаток Б]

Організація партнерства між НПУ ім. М. П. Драгоманова та ГО «ЄАТА» 

проводиться в сфері розвитку богословської освіти у вищих навчальних 

закладах і полягає у здійсненні спільних наукових, навчальних, методичних і
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дослідницьких проектів в межах впровадження та інтеграції богословських 

навчальних програм в українську систему освіти. З метою реалізації цієї співпраці 

передбачено проведення наступних спільних заходів: спільні наукові конференції 

із запрошенням фахівців з інших організацій в сфері нових форм освітньої 

діяльності на базі сучасних методів дослідження, іноземних освітніх технологій 

і відповідних стандартів, а також з інших питань; розробка і реалізація спільних 

освітніх і наукових проектів; співробітництво в сфері підготовки фахівців вищої 

кваліфікації; розробка та впровадження спільних навчально-методичних програм 

для підготовки фахівців вищої кваліфікації; проведення зустрічей керівництва з 

метою обміну та вдосконалення адміністративної роботи; залучення студентів, 

аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників для проведення 

спільних заходів навчального, наукового, соціокультурного характеру; обмін 

вченими в межах наукових стажувань з метою реалізації власних досліджень; 

обмін науковими та навчальними матеріалами, спеціальною літературою; спільні 

видавничі проекти; обмін інформацією про плановані заходи навчального, 

наукового і культурного характеру.

При проведенні спільних заходів НПУ ім. М. П. Драгоманова і 

ГО «ЄАТА», кожен в свою чергу, зобов’язуються розділяти витрати 

за принципом пропорційної відповідності; залучати вчених іншої сторони до 

виконаннядослідницькихпроектівтількипринаявностінеобхідногофінансування; 

щорічно по черзі влаштовувати зустрічі уповноважених представників обох 

сторін для обговорення і вироблення пропозицій щодо подальшої співпраці. 

Координатори забезпечують співпрацю між керівниками проектів за напрямками 

академічної співпраці та обміну, а також несуть відповідальність за розробку і 

звітність по проектах в цілому.

У 2015 році було прийнято рішення про розробку та впровадження на базі 

Центру дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова освітньо-дослідницького 

напряму «Сучасне протестантське богослов’я». [Додаток Б] З метою реалізації 

цієї угоди була створена робоча група, на яку покладаються завдання визначити 

загальні цілі і планувати наукові результати і розробити календарний план роботи
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по напрямку роботи, а також розробити інтегровану навчально-дослідницьку 

програму з богослов’я для підготовки висококваліфікованих кадрів для вищих 

духовних навчальних закладів, що входять до складу ГО «ЄАТА».

На даний час аспіранти на рівні доктора наук проводять дослідження 

з висвітленням результатів в монографіях і наукових статтях з таких тем, як 

«Виникаюча церква: євангельське християнство перед викликом постмодернізму» 

(Соловій Р.П.), «Трансформації еклезіології в сучасній протестантській теології» 

(Мокієнко М.М.). В межах партнерства також були проведені три круглі 

столи «Реформація і православ’я», «Реформація і католицизм», «Реформація 

і протестантизм», Міжнародна молодіжна літня школа «Протестантизм від 

Реформації до сучасності», Міжнародна наукова конференція «Реформація: 

східноєвропейські виміри», конкурс студентських наукових робіт на тему 

«Реформація: людина, церква, суспільство», тощо.

ГО «ЄАТА» організовує і фінансує заплановані заходи і заробітний фонд 

виконавців запланованих робіт в межах напряму (0,5 ставки старшого наукового 

співробітника). НПУ ім. М. Драгоманова здійснює організацію планових заходів 

напряму, на своїй базі забезпечує організацію освітньо-дослідницьких заходів. 

Для забезпечення відповідного управління в організації роботи напрямку 

призначаються координатори від НПУ ім. М. П. Драгоманова та ГО «ЄАТА», 

які також забезпечують співпрацю в організації спільних магістерських програм.

З 2016 року було прийнято рішення про розробку та впровадження на базі 

Центру дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова освітньо-дослідницького 

напряму «Сучасне християнське богослов’я».

Моніторинг даного напряму здійснюється за допомогою календарних 

планів виконання освітньо-дослідницької та організаційної роботи на кожен 

семестр згідно додаткової угоди про розробку та впровадження на базі Центру 

дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова освітньо-дослідницького 

напряму «Сучасне християнське богослов’я». Календарний план роботи за 

освітньо-дослідницьким напрямом «Сучасне протестантське богослов’я» в 2016 

році включає в себе наступне: інтегрована навчально-дослідницька програма з
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теології, в межах державного проекту «Реформація 500» проведення круглих 

столів (наприклад, «Реформація і католицизм», «Реформація і православ’я», 

«Реформація і протестантизм»), міжнародних науково-практичних конференцій, 

молодіжної літньої релігієзнавчої школи, видання монографії «Виникаюча 

церква: євангельське християнство перед викликом постмодернізму», видання 

спеціальних випусків журналу «Богословські роздуми» за матеріалами 

конференцій, проведення конкурсу студентських наукових робіт «Реформація: 

людина, церква, суспільство».

2.2.10. Календарний план виконання освітньо-дослідницької та
•  •  «л • •  •  • •  • •організаційної роботи в межах інтегрованої докторської програми

Календарний план виконання освітньо-дослідницької та організаційної 

роботи згідно додаткової угоди про розробку та впровадження на базі Центру 

дослідження релігії НПУ ім. М. Драгоманова освітньо-дослідницького напряму 

«Сучасне християнське богослов’я» складається з наступних етапів. [Додаток В] 

Перший етап в 2017 році -  дослідження актуальної проблематики і методології 

українського академічного богослов’я. Була визначена актуальна проблематика 

і розроблена нова методологія українського академічного богослов’я. 

Для цього було проведено 4 наукових і 4 науково-методологічних семінари, 

опубліковано 17 наукових публікацій, і 2 монографії. Другий етап в 2018 

році -  виявлення першочергових тем для розвитку академічного богослов’я в 

Україні. Розробляється концепція академічного богослов’я, яка орієнтована не 

тільки на вузькоспеціальні дослідження, як такі, але також впливає і вирішує 

найважливіші питання українського релігійного середовища. Для цього буде 

проведено 4 наукових і 4 науково-методологічних семінари, опубліковано 

17 наукових публікацій і 1 монографію.

На третьому етапі в 2019 році планується проаналізувати динаміку 

впровадження академічного богослов’я в конфесійних і світських вищих 

навчальних закладах України. Планується створити модель для світських і 

конфесійних вищих навчальних закладів, яка дозволить комплексно і в стислі 

терміни утворити комунікативне співтовариство вчених в сфері академічного
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богослов’я, підготувати серію наукових публікацій на актуальні теми для 

українського богослов’я і створити кадровий резерв, який дозволить відкрити 

освітні, освітньо-наукові та наукові програми, а також спеціалізовану вчену раду 

для подальшого відтворення кадрів вищої кваліфікації. Для цього буде проведено

4 наукових і 4 науково-методологічних семінари, опубліковано 10 наукових 

публікацій і 1 монографію.

2.2.11. Перші захисти докторських дисертацій як результат
•  • • •  / »  • •  •  впровадження та інтеграції богословських програм в систему вищої освіти 

Як один з перших ефективних результатів партнерства НПУ ім. 

М. П. Драгоманова та ГО «ЄАТА» в межах впровадження та інтеграції 

богословських програм в систему вищої освіти, вперше за час незалежності 

України була захищена богословська докторська дисертація (Р. Соловій), 

офіційно визнана державою. [12] 28 квітня 2017 року вперше в історії незалежної 

України відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.14. «Богослов’я». На засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 в НПУ ім. М. Драгоманова відбулася 

успішна габілітація дисертації Романа Соловія на тему «Феномен виникаючої 

церкви в контексті теологічних і еклезіологічних трансформацій в сучасному 

західному протестантизмі». [6, 27, 33] У дисертації вперше в українському 

богослов’ї і релігієзнавстві здійснено комплексний аналіз поняття виникаючої 

церкви як альтернативного богословського дискурсу, релігійно-культурного 

феномену та інноваційної екклезіологічної моделі західного євангельського 

протестантизму в контексті постмодерну. Р. Соловій в 2001 році отримав ступінь 

кандидата історичних наук за спеціальністю «релігієзнавство», у 2011-2016 

роках стажувався в Evangelical Theological Faculty (м. Лювен, Бельгія). Впродовж 

професійної діяльності викладав предмети з історії християнства, богослов’я, 

філософії та релігієзнавства. На даний момент є керівником Дослідницького 

центру ГО «ЄАТА».

Ще одним ефективним результатом партнерства НПУ ім. 

М. П. Драгоманова та ГО «ЄАТА» в межах впровадження та інтеграції
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богословських програм в систему вищої освіти, є захист кандидатської 

дисертації з богослов’я. 28 березня 2018 року в НПУ ім. М. П. Драгоманова 

відбувся перший захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук (Ph.D.) зі спеціальності 09.00.14 «Богослов’я» . Аспірант 

Володимир Горбенко, декан Запорізької біблійної семінарії, викладач 

богословських дисциплін, пастор церкви, успішно захистив кандидатську 

дисертацію на тему: «Теологічна герменевтика Річарда Хейза». [18] Процес 

захисту вів доктор філософських наук зі спеціальності «богослов’я» Р.Соловій, 

керівник Дослідницького центру ГО «ЄАТА». Голова спеціалізованої вченої 

ради (Д 26.053.21 09.00.14 -  богослов'я) -  Юрій Павлович Чорноморець, доктор 

філософських наук. Мається на увазі, що даний захист є першим офіційним 

захистом Ph.D. з богослов’я в Україні. Дисертацію В. Горбенка планується 

видати в серії «Сучасне протестантське богослов’я».

До прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» в 2014 році захисти 

такого роду були неможливими. І коли запрацювали інноваційні механізми, 

то доктор філософських наук Роман Соловій та кандидат філософських 

наук Володимир Горбенко дійсно стали першими легальними докторами 

богослов’я в Україні. На сьогоднішній день є також докторські ступені, 

які визнані відповідною державною Комісією, в якій працює Ю. Чорноморець 

і Р. Соловій. «Мета цього проекту з розвитку викладачів -  дати можливість 

українській Церкві навчати викладачів своїх духовних навчальних закладів 

на визнаних державою програмах. Завдяки цій можливості, християнам в 

Україні більше не доведеться залишати свою країну для отримання визнаної 

богословської освіти». [79]
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2.3. Специфіка організації бізнес-процесів в межах управління 

інноваційним проектом з впровадження та інтеграції освітніх програм 

спеціальності «Богослов’я»

Для стратегічного впровадження та інтеграції нових освітніх програм за 

спеціальністю «Богослов’я» тільки нормативного та правового забезпечення 

з боку Закону України «Про вищу освіту» та НПУ ім. М. П. Драгоманова 

недостатньо. З метою допомогти аспірантам успішно і якісно рухатися в 

процесі богословських досліджень на інтегрованій докторській програмі з 

богослов’я, а також з метою більш якісної інтеграції богословських програм в 

системі вищої освіти в Україні, ГО «ЄАТА» ініціювала і підтримує такі види 

активної діяльності: 1) методологічні семінари для аспірантів інтегрованої 

докторської програми; 2) використання Дослідницького центру ГО «ЄАТА» 

як простору для апробації богословських досліджень; 3) науково-методичний 

семінар «Актуальні проблеми сучасного богослов’я»; 4) розвиток партнерства 

з програмою мобільності Erasmus+; 5) посадові інструкції та договори з 

партнерами з метою впровадження та інтеграції богословських програм в системі 

вищої освіти; 6) а також інші партнерські програми з богослов’я в партнерстві 

з НПУ ім. М. П. Драгоманова.

2.3.1. Методологічні семінари для аспірантів інтегрованої докторської 

програми

Підвищення кваліфікації викладачів є одним з важливих компонентів 

розвитку навчальних програм, дисертаційних проектів та інших досліджень, 

що в свою чергу безпосередньо впливає на формування дослідницьких 

компетентностей і практичних навичок дослідницької роботи у студентів. 

Для того, щоб перейти від інформаційного до методологічного підходу до 

освіти, Дослідницьким центром ГО «ЄАТА» був ініційований методологічний 

семінар міжконфесійного спрямування. [81] Семінар проводиться раз у два 

місяці (починаючи з 20 листопада 2015 г.) на базі приміщення Дослідницького 

центру ГО «ЄАТА» у Львові у форматі одноденного очного семінару. Під час
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наступних дистанційних семінарів проводиться рефлексивно-аналітична робота, 

обговорення значимості наукових статей і результатів дослідження з обраної 

тематики. Перед семінаром учасникам надається список літератури для читання 

та опрацювання. Зазвичай чотири доповідача (відомі богослови) представляють 

свої дослідження, відповідаючи на запитання слухачів в кінці доповіді, а потім 

проходить обговорення цих ідей у формі круглого столу.

У семінарі беруть участь близько 30 постійних учасників, які є викладачами, 

магістрантами та докторантами в галузі теології, філософії, релігієзнавства. 

Учасниками проводиться оцінювання семінарів і враховуються побажання щодо 

вдосконалення проведення семінару, що позитивно впливає на покращення 

діалогу і засвоєння матеріалу. Загальною темою всіх семінарів є богословське 

пізнання із гносеологічної і епістемологічної точок зору, практичне спрямування є 

методологією богословського дослідження. [Додаток Г] Методологічні семінари 

не тільки допомагають об’єднати дослідників в галузі богослов’я для обговорення 

найбільш актуальних методологічних проблем богословських досліджень і 

пошуку їх рішень, подолати відчуженість євангельських християн в науковому 

світі, а й виступає інститутом підвищення кваліфікації для викладачів, сприяє 

засвоєнню і виробленню нових знань, особистісно-професійних смислових 

орієнтирів, необхідних для дослідницької роботи і творчого саморозвитку. 

Передбачається також, що результатом цих семінарів буде створення професійної 

спільноти фахівців в різних сферах богослов’я, об’єднувати яких буде загальний 

комунікативний і методологічний простір.

2.3.2. Дослідницький центр ГО «ЄАТА» як простір для апробації 

богословських досліджень

Визначальною рисою навчальних закладів є дослідницька діяльність та її 

вплив на розвиток і навчального закладу, і суспільства. У Східній Європі через 

наслідки атеїзму богословські навчальні заклади залишилися на периферії 

наукового життя, тому вони більше концентрувалися на практичній складовій 

процесу навчання, що у свою чергу позитивно вплинуло на придбання 

компетентностей випускниками і допомогло їм успішно «працевлаштуватися»,
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а також позитивно вплинуло на духовне і соціальне життя суспільства 

в 1990-х роках. Але дослідницька робота зневажалася, часто причиною цьому 

було не небажання проводити дослідження, а невміння організувати дослідницьку 

діяльність. Дослідницький центр ГО «ЄАТА», заснований в 2008 році, ставив 

перед собою мету не просто змінити цю ситуацію в Східній Європі, а якісно 

вплинути на формулювання східно-європейського євангельського богослов’я 

за допомогою розвитку та підтримки досліджень в біблеїстиці, богослов’ї 

(біблійному, історичному, систематичному, пасторському та ін.), історії церкви та 

її місії в суспільстві.

До основних цілей роботи Дослідницького центру ГО «ЄАТА», «крім 

організації досліджень, відносяться також розвиток дослідників і академічної 

культури, проведення семінарів і конференцій, об’єднання східних євангельських 

дослідників для участі в спільних проектах, публікація результатів досліджень 

і представництво євангельського богослов’я в богословському та науковому 

середовищі, просування євангельської думки за допомогою екуменічного 

діалогу, щоб посилити свободу вираження думок, обміну ідеями та дискусії». [81] 

Результатом довгострокової роботи Дослідницього центру ГО «ЄАТА» став проет 

письмового формулювання східно-європейського євангельського богослов’я 

«Слов’янський біблійний коментар: сучасна євангельська перспектива» -  

російськомовний однотомний коментар на всі канонічні книги Старого і Нового 

Завіту, авторами якого є богослови зі Східної Європи. [73]

2.3.3. Науково-методичний семінар «Актуальні проблеми 

сучасного богослов’я» був ініційований Центром дослідження релігії 

НПУ ім. М. П. Драгоманова в партнерстві з Дослідницьким центром 

ГО «ЄАТА» в червні 2015 року. [34] Метою семінару є визначення кола актуальних 

проблем сучасної теології, які можуть стати темами наукових досліджень для 

аспірантів богословської програми. На семінарах обговорюється сучасний 

стан розвитку теологічних дисциплін, актуальні проблемні поля і перспективні 

напрямки для науково-богословських студій. [Додаток Д] За результатами 

семінару формулюється орієнтовний перелік потенційних тем дослідницьких



проектів і дисертаційних досліджень. Цей семінар також є міжконфесійним, 

оскільки в якості спікерів та експертів залучаються визнані і відомі богослови в 

міжнародному співтоваристві. Доповідачами виступають кращі фахівці в галузі 

теології, філософії, історії сучасної філософії, релігієзнавства. Кожен семінар 

також має конкретну мету, наприклад, обговорення наявності і можливості 

реалізувати потенціал філософії релігії та філософської теології в межах розвитку 

сучасного християнського богослов’я.

2.3.4. Партнерство за програмою мобільності Erasmus+

НПУ ім. М. П. Драгоманова, Дослідницький центр ГО «ЄАТА» і 

Протестантський богословський університет в Лувені (Бельгія) стали учасниками 

програми мобільності студентів Erasmus+, що відкриває можливість щороку для 

чотирьох-п’яти аспірантів провести п’ять місяців у богословських дослідженнях 

в одній із провідних богословських бібліотек Європи, що знаходиться у 

Лувенському католицькому університеті. З 2017 року чотири наукових 

співробітника філософського факультету, які вивчають богослов’я, отримали 

дослідницький грант за програмою Erasmus+ для докторського дослідження із 

сучасного християнського богослов’я (з лютого по червень 2017 року). Серед них 

три протестанта (О. Петренко, К. Трофимчук, М. Хромяк) і один православний 

(І. Бей). О. Петренко, К. Трофимчук та І. Бей -  перші аспіранти богослов’я, 

які в 2016 році отримали державну стипендію для навчання на докторській 

богословській програмі. М. Хромяк навчається на цій же програмі, але за 

стипендію від фонду Overseas Council International.

У квітні 2018 року в Києві було проведено співбесіди із сімома кандидатами 

від богословської докторської програми НПУ ім. М. П. Драгоманова 

та ГО «ЄАТА» на дослідницький грант Erasmus+. З них п’ять аспірантів 

візьмуть участь в програмі мобільності в період з січня по травень 2019 

року для богословських досліджень в бібліотеці Лувенського католицького 

університету в партнерстві з Протестантським богословським університетом. 

Які результати очікуються від учасників програми мобільності після 

п’ятимісячних богословських досліджень із сучасного християнського
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богослов’я? По-перше, підготувати одну академічну статтю для публікації в 

одному з ВАК-івських українських журналів або ж у журналі ГО «ЄАТА» -  

«Богословські роздуми». По-друге, аспіранту необхідно або доопрацювати 

повністю свій doctoral proposal, або написати один розділ докторської дисертації.

2.3.5. Посадові інструкції та договори з партнерами з метою 
• ••• /» • •• • впровадження та інтеграції богословських програм в системі вищої освіти 

НПУ ім. М. П. Драгоманова бере на себе зобов’язання щодо супроводу 

програми академічної мобільності шляхом координації, консультування та 

зарахування отриманих результатів освітньої діяльності, а також:

-  призначити координатора програми академічної мобільності від 

університету та відповідного факультету;

-  забезпечити консультативну допомогу здобувачеві вищої освіти з боку 

координатора програми академічної мобільності від університету та 

факультету;

-  на основі офіційного запрошення вищого навчального закладу-партнера 

надати допомогу здобувачеві вищої освіти з оформлення документів для 

навчання або стажування за програмою академічної мобільності (договір 

про навчання (стажування) за програмою академічної мобільності і т.д.);

-  перед початком реалізації програми академічної мобільності ознайомити 

здобувача вищої освіти з фінансовими умовами участі в програмі;

-  при невиконанні програми навчання (стажування) у вищому навчальному 

закладі-партнері запропонувати здобувачеві вищої освіти індивідуальний 

графік ліквідації академічної заборгованості або повторний курс навчання 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб;

-  при змінах в навчальній програмі вищого навчального закладу-партнера 

переглянути програму академічної мобільності (додаток до договору) і 

внести відповідні корективи за умови, якщо вони не суперечать навчальним 

планам університету.

Здобувач вищої освіти зобов’язаний:

-  ознайомитися з програмою академічної мобільності вищих навчальних
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закладів-партнерів до початку її реалізації;

засвоїти програму навчання (стажування) вищого навчального закладу- 

партнера, отримати заплановані результати навчання (практичні навички) 

в повному обсязі, передбачені програмою академічної мобільності; 

попередити координатора програми академічної мобільності від факультету 

про зміни в навчальній програмі вищого навчального закладу-партнера; 

дотримуватися правил і внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу-партнера;

впродовж тижня після закінчення терміну реалізації програми академічної 

мобільності надати в університет виданий диплом, сертифікат, або 

академічну довідку вищим навчальним закладом-партнером; 

в разі проходження наукового стажування -  повністю виконати програму 

стажування і надати звіт про результати стажування проректору з наукової 

роботи;

здобувач вищої освіти має право на збереження місця навчання впродовж 

періоду реалізації програми академічної мобільності, визначеного в 

договорі. [Додаток Е]

Тристоронній договір між аспірантом, ГО «ЄАТА» і НПУ ім. 

М. П. Драгоманова передбачає наступні обов’язки аспіранта: 

опановувати наукові знання, практичні навички, професійну майстерність 

згідно з обраною спеціальністю;

виконувати індивідуальний план роботи, звітувати про хід написання 

дисертації та виконання індивідуального плану;

своєчасно подавати на кафедру і до наукового відділу індивідуальний план 

роботи, результати атестації та інші необхідні документи; 

захистити дисертаційне дослідження після закінчення навчання впродовж 

одного року; в разі не захисту аспірант зобов’язується повернути кошти в 

повному обсязі замовнику, тобто ГО «ЄАТА»;

оплачувати навчання в разі, якщо оплату відмовляється вносити замовник. 

[Додаток Ж]



Посадова інструкція старшого наукового співробітника Центру 

дослідження релігії НПУ ім. М. Драгоманова розроблена на підставі «Положення 

про атестацію наукових працівників», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів № 1475 від 13.08.1999 року. [Додаток З] Відповідно до статуту НПУ 

ім. М. П. Драгоманова старший науковий співробітник призначається на посаду 

і звільняється з неї наказом ректора університету. У своїй діяльності старший 

науковий співробітник керується Конституцією України, законами України, 

указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями 

ректора університету, статутом НПУ ім. М. П. Драгоманова, а також відповідною 

посадовою інструкцією. Старший науковий співробітник:

-  здійснює наукове керівництво групою співробітників при дослідженні 

самостійних тем, а також розробок, що є частиною (розділом, етапом) теми, 

або проводить наукові дослідження і розробки як виконавець складних і 

відповідальних робіт;

-  розробляє плани та методичні програми проведення досліджень і розробок;

-  організовує збір і вивчення науково-технічної інформації по темі, 

проводить аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів 

експериментів і спостережень;

-  перевіряє правильність результатів, отриманих співробітниками, що 

працюють під його керівництвом;

-  впроваджує результати проведених досліджень і розробок.

Кваліфікаційні вимоги до старшого наукового співробітника:

-  вища освіта і досвід роботи за відповідним фахом не менше 10 років;

-  наявність наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі;

-  при наявності наукового ступеня -  без пред’явлення вимог до стажу роботи. 

Старший науковий співробітник повинен знати:

-  наукові проблеми з тематики проведених досліджень і розробок;

-  чинне законодавство України у своїй галузі науки;
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-  сучасні методи, засоби планування, організації проведення та впровадження 

наукових досліджень і розробок, проведення експериментів, обробки 

отриманих результатів.

2.3.6. Інші партнерські програми з богослов’я в партнерстві з Центром 

дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова

Впровадження нової спеціальності стало причиною появи інших 

мережевих освітніх програм. Новий Закон України «Про вищу освіту» відкрив 

можливості для розробки і відкриття мережевих освітніх програм, в тому 

числі, з богослов’я. Реалізація інноваційних програм для підготовки науково- 

педагогічних кадрів здійснюється в Україні також через Центр дослідження релігії 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, який був заснований в 2013 році і проводить 

дослідження з християнської етики та розробки навчально-методичного 

забезпечення для курсів морально-духовного спрямування в загальноосвітніх 

школах, служить майданчиком для міжконфесійного і міжрелігійного діалогу. 

Центр дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова, який бере участь в 

реалізації міжнародних освітніх проектів і підвищує кваліфікацію співробітників 

університету, ініціював відкриття низки спільних програм різних рівнів за 

спеціальністю «041 Богослов’я». [34]

На сьогоднішній день діють наступні шість інтегрованих навчально- 

дослідницьких програм з богослов’я  в системі вищої освіти в партнерстві 

НПУ ім. М. П. Драгоманова та іншими духовними навчальними закладами, 

що входять до складу ГО «ЄАТА»:

-  Бакалаврська програма «Психологічне консультування та капеланство» 

спільно з Київською біблійної семінарією (бакалавр богослов’я і практичний 

психолог, фахівець з психологічного консультування та капеланства).

-  Бакалаврська програма «Релігійні науки» спільно з Інститутом релігійних 

наук св. Томи Аквінського. Два напрямки: релігієзнавство і релігійні науки.

-  Бакалаврська програма «Релігійна освіта» спільно з Київським біблійним 

інститутом (бакалавр релігієзнавства, кваліфікація: вчитель релігієзнавчих 

дисциплін і дисциплін духовно-морального спрямування).
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-  Магістерська програма «Сімейне та психологічне консультування» спільно 

з Євангельською теологічної семінарією (магістр богослов’я і практичний 

психолог, фахівець з питань сімейного та психологічного консультування).

-  Магістерська програма «Соціально-політична етика і теологія», 

«Психологічне консультування в кризових станах» спільно з Науково- 

навчальним християнським центром «Реаліс»

-  Магістерська програма «Лідерство та управління в сфері релігії» спільно з 

Аналітичним центром дослідження та розвитку лідерства.

Спільно з іншими кафедрами НПУ ім. М. П. Драгоманова розроблені 

наступні програми:

-  Бакалаврські програми «Філософія релігії», «Релігійна освіта», «Релігійна 

журналістика» здійснюються факультетом філософської освіти і науки 

спільно з Центром дослідження релігії і кафедрою культурології. Студенти 

отримують кваліфікації: бакалавр богослов’я і фахівець з філософії; 

бакалавр богослов’я та учитель релігійного навчального закладу; бакалавр 

богослов’я і журналіст релігійних видань.

Спільно з роботодавцями здійснюється наступна партнерська програма:

-  Магістерська програма «Релігійна журналістика»: спільно з інтернет- 

порталом «Релігійно-інформаційна служба України» (магістр богослов’я і 

журналіст богословських і релігійних видань).

Висновки до Розділу 2 

Другий розділ даної дисертації присвячений оцінці актуальних відомостей 

про стан і основні проблеми застосування управлінського інструментарію, 

які є досить складним, але досить важливим процесом. Для якісної оцінки 

було здійснено одразу кілька дослідницьких дій. Для цього, по-перше, був 

проаналізований актуальний стан і основні проблеми застосування управлінського 

інструментарію, що використовується при впровадженні та інтеграції нової 

спеціальності «Богослов’я» та нових освітніх програм в національну систему 

освіти. Також вивчено особливості нормативного та правового забезпечення 

процесів та механізмів впровадження цієї нової спеціальності та богословських
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освітніх програм в українську національну вищу освіту. Було проведено не 

тільки правовий аналіз, а й зіставлено норми і правила з реальною практикою 

їх застосування, зокрема, в освітній діяльності ГО «ЄАТА» у пострадянському 

контексті та нових можливостях в контексті нового Закону України «Про вищу 

освіту» 2014 року. По-друге, проведено дослідження специфічних аспектів 

організації бізнес-процесів у сфері вищої освіти, причому не тільки регулярної 

практики, але і практики інноваційної діяльності. Особлива увага, безумовно, 

була сконцентрована на впровадженні та інтеграції нової спеціальності 

«Богослов’я» та партнерської інтегрованої докторської програми з богослов’я 

в систему освіти України на прикладі НПУ ім. М. П. Драгоманова та вищих 

духовних навчальних закладів ГО «ЄАТА» за підтримки фонду Overseas Coucnil 

International. По-третє, окремо розглянуто актуальну практику застосування 

управлінського інструментарію при впровадженні нової спеціальності та нових 

освітніх програм спеціальності «Богослов’я» через створення, розвиток та 

інтеграцію методологічних семінарів для аспірантів інтегрованої докторської 

програми, використання Дослідницького центру ГО «ЄАТА» як простору для 

апробації богословських досліджень, науково-методични семінар «Актуальні 

проблеми сучасного богослов’я», розвиток партнерства з програмою мобільності 

Erasmus+, розробку посадових інструкцій та договорів з партнерами з метою 

впровадження та інтеграції богословських програм в системі вищої освіти, а 

також через впровадження та інтеграцію інши партнерських мережевих програм 

з богослов’я в партнерстві НПУ ім. М. П. Драгоманова та духовних навчальних 

закладів ГО «ЄАТА».
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РОЗДІЛ 3

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ 

З ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «БОГОСЛОВ’Я»

В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Для розвитку національної системи освіти України важливо не тільки 

проведення досліджень в даній сфері, а й проектування варіантів застосування 

дослідницьких результатів під час безпосередньої практики управління. 

Для подібного проектування необхідно визначити перспективні напрямки, 

за якими можуть розвиватися механізми впровадження та інтеграції нових 

освітніх програм за спеціальністю «Богослов’я» в існуючу систему вищої 

освіти України.

Таким чином, наступним кроком є виявлення найбільш вагомого досвіду, 

який слід зберегти, а також нових можливостей, які можна впровадити в існуючу 

управлінську систему. Варто зазначити, що модернізація у будь-якій сфері, 

в тому числі, і у вищій освіті, передбачає не тільки скасування негативних, а 

й збереження та розвиток позитивних практик, що важливо для забезпечення 

спадкоємності. Спадкоємність також потрібна не тільки для якісної роботи 

учасників системи освіти, а й для збереження самої можливості впровадження 

та інтеграції нового конструктивного досвіду. Кожне нововведення існує не 

саме по собі, а в певній мережі різних відносин і регулюючих документів. При їх 

відсутності інновації не можуть функціонувати конструктивно і успішно, 

особливо, якщо вони повсюдно не будуть підтримані безпосередньо 

професійним співтовариством.



3.1. Стратегія системного застосування механізмів управління 

інноваційним проектом з впровадження освітніх програм спеціальності 

«Богослов’я»

Сучасна вища освіта в різних країнах світу відрізняється постійними 

інноваціями, які безпосередньо впливають на основні сфери діяльності людства. 

Нові продукти і послуги розглядаються як найвищий рівень інновацій, тому 

інноваційні процеси відіграють важливу роль в стратегіях різних систем вищої 

освіти. Здатність робити те, що ніхто більше не робить, або робити це способами, 

які є кращими за інших, є потужним джерелом переваг. [78] Отже, навчальним 

закладам необхідно постійно «сканувати» оточення в пошуках сигналів про 

потенційні інновації і бути в постійному контакті з тими людьми та ініціативами, 

де можуть зародитися інновації («be in the right network»). [50] Українські 

богословські вищі навчальні заклади проявили хорошу здатність своєчасно 

виявляти такі можливості і відповідати на запити суспільства, використовуючи 

інноваційні методи партнерської діяльності в системі вищої освіти.

Богослов’я все ще традиційно вивчається як окрема галузь науки. Але з 

розвитком і трансформацією суспільства, в контексті нових викликів в сучасному 

суспільстві, богослов’я все частіше вивчається разом із культурою, з огляду на 

різні релігійні, культурні та національні особливості, в тому числі, особливості 

гострого питання інтеграції переміщених осіб із зон конфліктів як всередині, так і 

ззовні. Таким чином, інновації в системах вищої освіти країн світу відрізняються 

через різноманіття сучасних викликів і особливостей минулого, яке сформувало 

певне мислення і традиції націй. Наприклад, в Бельгії був створений окремий 

протестантський університет, оскільки академічне богослов’я в світських 

навчальних закладах в якійсь мірі є вже минулим досвідом. В Україні ж навпаки, 

все тільки починається: богослов’я лише заходить в світську вищу освіту в 

новому форматі, на відміну від європейського, з новими запитами українського 

суспільства, з огляду на особливості пострадянського часу і зміни ментальності 

українського народу під час і після Революції Гідності.

70



Дослідники все частіше схиляються до думки, що конфесійна приналежність 

людини визначається місцем народження, сімейним оточенням і впливом, 

особистими смаками, естетичними і етичними перевагами людини. За чверть 

століття незалежності України чітко сформувалася конфесійна орієнтація 

богословського середовища, яке дозріло до конструктивного діалогу один з одним 

і пошуку рішень важливих питань суспільства, зокрема церковної кризи в усіх 

конфесіях. Це також стало однією з передумов успішної реалізації інноваційного 

проекту впровадження та інтеграції нових освітніх програм спеціальності 

«Богослов’я» в систему вищої освіти України. Конфесійні навчальні заклади і 

далі функціонуватимуть, готуючи священнослужителів для помісних церков. 

Але для розвитку докторського рівня освіти та академічного богослов’я в своїх 

навчальних закладах вони потребують підвищення науково-освітнього рівня 

своїх викладачів. Наприклад, ідея ГО «ЄАТА» якраз полягала в тому, щоб на 

«першій хвилі» підготувати викладачів протестантських духовних навчальних 

закладів на рівні кандидатів і докторів наук з богослов’я з числа тих, хто отримав 

секулярну освіту, або ж конфесійний бакалаврський або магістерський диплом.

Оскільки інновації вимірюються категоріями та ступенями нововведення, 

існує необхідність запропонувати ідеї для системного застосування механізмів 

управління інноваційним проектом з впровадження та інтеграції освітніх програм 

спеціальності «Богослов’я» у вищу освіту України. Ці ідеї класифіковані в 

наступних чотирьох категоріях інновацій (4 П): продукт, процес, позиціонування, 

парадигма. [78] Не менш важливо враховувати і другий вимір змін, а саме ступені 

нововведення: радикальну (disruptive) і поступову (incremental). [78] Ступені 

нововведення, починаючи з незначних, додаткових поліпшень, аж до радикальних 

змін трансформують мислення і змінюють основи суспільства, як, наприклад, 

радикальні зміни в питанні комунікації суспільства, завдяки новим цифровим 

технологіям. [78] У вищій освіті прикладом може слугувати ілюстрація того, що 

оновлення аудиторії в навчальному закладі -  це не те ж саме нововведення, що 

впровадження цілком нової спеціальності в систему вищої освіти.
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3.1.1. Інтегрована докторська програма з перспективи чотирьох 

категорій інновацій: продукт, процес, позиціонування, парадигма

Продукт. Зміною в самому продукті вищої освіти в даному проекті на 

початковому етапі було навчання студента паралельно на магістерській програмі 

(як дослідницький компонент) і в аспірантурі. В результаті цієї інтеграції була 

вибудувана наскрізна програма написання одного дисертаційного тексту з 

одночасним навчанням на двох програмах. Магістрант в процесі навчання пише 

курсову і магістерські роботи як частину дисертації, і, одночасно навчаючись 

в аспірантурі, фактично дописує свою магістерську роботу як дисертацію. 

У разі небажання продовжувати навчання в аспірантурі, студент отримує диплом 

магістра за умови успішного виконання всіх навчальних приписів, і припиняє 

навчання в аспірантурі. Магістерська програма в даному випадку, як паралельний 

дослідницький компонент, дозволяє «підтягнути» академічний рівень студента до 

рівня написання дисертаційного дослідження, чого раніше не дозволяла звичайна 

аспірантура. При старій системі студент, написавши магістерську дисертацію, 

відкладав свій текст і тему, і був змушений вибирати нову тему в аспірантурі 

і додатково вчитися ще 3 або 4 роки. Матриця паралельного навчання і на 

магістерській, і на докторській програмі, яка була запропонована для стипендіатів 

ГО «ЄАТА», стала цікавою також для абітурієнтів, які самі оплачували своє 

навчання. Такий підхід викликав високий рівень інтересу і ринковий запит до 

такого підходу до навчання, про що свідчить зростання кількості студентів, які 

навчаються на цій програмі за свій рахунок.

На початковому етапі реалізації даного проекту в 2013 році від аспіранта 

очікувалося, що він напише докторську дисертацію з богослов’я без відповідної 

додаткової академічної підготовки (яким став згодом магістерський дослідницький 

релігієзнавчий або богословський компонент). З іншого боку, в тому ж 2013 році 

вивчення богослов’я в аспірантурі ще не було виділено в окрему спеціальність. З 

метою підготувати аспіранта найкращим чином до дисертаційного дослідження 

в галузі богослов’я, а також, щоб при вивченні богослов’я використовувати не 

стільки релігієзнавчі, а саме богословські методи дослідження, було прийнято
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рішення об’єднати підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

за системою перепідготовки кадрів в аспірантуру і зараховувати абітурієнтів 

паралельно і в дослідницьку магістратуру, і в аспірантуру. Паралельна 

магістратура передбачала завершення магістерської дисертації в чітко визначені 

терміни (наприклад, вересень 2014 року -  червень 2016 року). Учасники даної 

освітньої програми повинні були писати магістерські дисертації на рівні 

кандидатської, і тільки за умови отримання оцінки «відмінно» мали можливість 

продовжити докторський рівень навчання і продовжити стипендію від 

ГО «ЄАТА». Таким чином, з використанням паралельної дослідницької 

магістерської програми відсіялася певна кількість людей, які отримали «4», 

оскільки їх текст не був достатньо високої якості для продовження навчання в 

аспірантурі з богослов’я. Проте, випускники магістерської програми отримали 

відповідні магістерські дипломи.

Такий підхід мав не тільки успішну економічну доцільність, а й допомагав 

студентові спробувати свої сили в докторському дисертаційному дослідженні з 

богослов’я ще на магістерському рівні. Досвід першого набору аспірантів для 

паралельного навчання і на магістерську, і на докторську програми показав, що 

для більш якісного відбору абітурієнтів в аспірантуру особливо важливо було 

враховувати здатність абітурієнта до написання тексту. Ця здатність перевірялася 

за допомогою завдання написати дослідницьку заявку для докторської дисертації 

обсягом 15 сторінок, з якої ставало очевидно, наскільки абітурієнт був здатним 

надалі написати докторську дисертацію.

Для другої і наступних груп через економічну доцільність (щоб не 

оплачувати паралельне навчання на двох програмах) було вирішено розробити 

інтегровану докторську програму, де дослідницька магістратура є частиною 

самої аспірантури. Таким чином, студенти навчаються послідовно, тобто 

спочатку два роки в магістратурі, і після успішного завершення магістерського 

компонента, продовжують навчання протягом двох років в аспірантурі. Деякі 

магістранти настільки якісно пройшли навчання і написали дослідницькі 

магістерські дисертації, що були оформлені як молодші наукові співробітники з
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метою якнайшвидше доопрацювати і захистити наукові дисертації без того, щоб 

витрачати ще два роки на навчання в аспірантурі. Таким чином, інновація полягає 

в якісній диференціації студентів з урахуванням їх дослідницьких навичок і 

здібностей: 1) якщо студент не був здатний до написання докторської дисертації, 

він отримував магістерський диплом; 2) якщо студент здатний покращити 

свої дослідницькі навички, він продовжує навчання ще впродовж двох років в 

аспірантурі; 3) якщо ж студент написав дійсно якісну магістерську дисертацію як 

частину докторської, він був оформлений як молодший науковий співробітник 

для більш швидкого і успішного завершення докторського дослідження.

Процес. Аспірант може навчатися на інтегрованій докторській 

програмі, тільки стаючи офіційно студентом магістратури (як інтегрованого 

дослідницького компонента) НПУ ім. М. П. Драгоманова, і погоджуючись 

писати магістерську дисертацію відповідно до вимог до рівня докторської 

дисертації, тему якої затверджує кафедра і науковий керівник. Магістерська 

дисертація аспіранта є частиною докторського (кандидатського) дисертаційного 

дослідження. На початковому етапі цього інноваційного проекту функціонувала 

система, коли магістрант повинен був завчасно написати індивідуальний план 

аспіранта і дослідницьку заявку, ще не цілком розуміючи ні самого предмету, 

ні теми дослідження. Але після досвіду першої групи аспірантів, дана система 

була вдосконалена і на сьогоднішній день магістрант пише курсову роботу 

і магістерську дисертацію за темою дослідницької заявки, а також виконує 

магістерський план без аспірантських бюрократичних документальних вимог. 

Магістерський компонент інтегрованої докторської програми дозволяє скоротити 

термін навчання в аспірантурі на 2 роки і надає можливість аспіранту повністю 

сконцентруватися на навчанні, а не на додатковому документообігу.

Позиціонування. В українському освітньому контексті в роки 

Незалежності існувала велика кількість упереджень щодо богослов’я як науки 

і богословських досліджень. У науковому співтоваристві богослов’я оцінювали 

часто як «науку благочестя», а богослова -  як людину, котра постійно знаходиться 

у молитовному стані і серцем відчуває Бога. Проте, богослов’я, як систематичне
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вчення про Бога і систематичний виклад віри Церкви, є такаю ж академічною 

наукою як і інші науки. Відповідно богословські ідеї також можуть бути 

викладені науковою мовою. Наприклад, богословські методологічні семінари 

Дослідницького центру ГО «ЄАТА» у Львові і науково-методичні семінари 

Центру дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова в Києві змінюють сам 

контекст, в якому учасники освітніх програм вивчають богослов’я. На семінарах 

розглядаються різні історичні та актуальні богословські та філософські теми, 

доповідачі говорять про методологічні підходи та інструменти, за допомогою 

яких здійснюються методологічні богословські дослідження. На сьогоднішній 

день семінари є обов’язковими для всіх аспірантів, на відміну від того, що на 

початковому етапі були обов’язковими тільки для стипендіатів Overseas Council 

International та ГО «ЄАТА». Важливим є той факт, що всі, хто не зацікавлений 

і не здатний працювати над дослідженнями, перестають відвідувати семінари 

по своїй волі, тому професійне богословське співтовариство формується із 

людей, зацікавлених в якісному розвитку богослов’я як науки і сфери діяльності. 

Таким чином, позиціонування проявляється і в розвитку богословської освіти і 

науки в Україні, і в зміні контексту, і у формуванні інтересу до академічної та 

методологічної складової богослов’я як науки.

Парадигма. Співпраця ГО «ЄАТА» і НПУ ім. М. П. Драгоманова змінює 

парадигму взаємовідносин між богослов’ям і визнаною державою освітою, і 

вносить зміни у фундаментальну ментальну модель богословської вищої освіти, 

за допомогою якого богослов’я в Україні розвивається як наука.

ГО «ЄАТА», займаючись питаннями розвитку та контролю якості 

богословської освіти в протестантських навчальних закладах, співпрацює з 

НПУ ім. М. П. Драгоманова з метою підготовки діючих викладачів богослов’я 

до докторського рівня, визнаного державою. Таке партнерство стало можливим 

завдяки тому, що і в протестантських, і в світських вищих навчальних закладах 

почало формуватися розуміння, що рівень бакалаврської і магістерської програм 

повинен орієнтуватися не тільки на практичні компетенції, а й на академічний і
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науковий рівень викладачів. Державна акредитація допомагає сформувати більш 

якісну академічну школу і отримати визнані наукові ступені.

Протестантська богословська освіта стала свого роду певним 

«локомотивом», який почав формувати співпрацю між формальною світською 

і духовною системами освіти. Системне застосування механізмів управління 

інноваційним проектом з впровадження та інтеграції освітніх програм за 

спеціальністю «Богослов’я» в світську вищу освіту відкрило нові можливості 

для релігієзнавчого та міжконфесійного діалогу в Україні. Наприклад, 

католицькі, протестантські та православні богослови, співпрацюючи один 

з одним в академічному богословському співтоваристві, призначаються 

науковими керівниками аспірантів, часто незалежно від конфесії наукового 

керівника (supervisor) і докторанта. І аспірант, і науковий керівник працюють 

над богословським дослідженням не в контексті конфесійних розбіжностей, а в 

контексті академічного і наукового аргументованого викладу ідей аспіранта.

Секулярний навчальний заклад допомагає духовному навчальному 

закладу посилити і поліпшити ту частину навчального процесу, яка потребує 

удосконалення, тобто академічне богослов’я на третьому освітньому рівні 

доктора філософських наук. Богословський же навчальний заклад допомагає 

світському вдосконалити зміст освітніх програм спеціальності «Богослов’я». 

В результаті такої співпраці між конфесійними і секулярним навчальними 

закладами сторони виявляють, що вони не тільки не є конкурентами один одному, 

але і не є ворогами. Незважаючи на відмінності у формах і підходах до освіти, 

партнерство двох освітніх систем працює, в кінцевому підсумку, для досягнення 

однієї мети -  підвищення академічного рівня богословської освіти в Україні.

Якісний розвиток професійної богословської спільноти відбувається 

безпосередньо в межах проведення науково-освітніх заходів інтегрованої 

докторської програми. Дослідники в різних напрямах богослов’я, філософії та 

релігієзнавства відчули затребуваність своїх знань і досвіду. Методологічні 

семінари стали другим, за важливістю після навчальної докторської програми, 

майданчиком формування богословської та філософської думки не тільки
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студентів, а й самих докторів філософії. Оскільки в період Незалежності духовні 

і державні навчальні заклади в Україні розвивалися паралельно, відповідно 

після Революції Гідності богослов’я не повертається в систему вищої освіти, а 

впроваджується та інтегрується, що надає учасникам цього процесу можливість 

безпосередньо використовувати інноваційні моделі, що визначають подальший 

розвиток богословської освіти.

Освітні програми спеціальності «Богослов’я» готують не стільки 

конфесійних богословів, скільки професіоналів і фахівців в різних сферах 

(наприклад, сімейне консультування, релігійна журналістика), які працюють в 

різних конфесійних традиціях. Християнські богослови у своїх богословських 

дослідженнях виходять з реальності, що Бог існує, в той час, коли релігієзнавці 

не враховують існування Бога в своїх наукових дослідженнях, розглядаючи 

Бога і Церкву швидше як феномен культури. Таким чином, в даному проекті 

одним з важливих факторів є те, що викладачі, які навчаються на інтегрованій 

докторській програмі, є сповідуючими християнами трьох домінуючих в Україні 

конфесій: православ’я, протестантизму, католицизму.

В результатіреалізації цього інноваційного проекту в Україні на сьогоднішній 

день богослови проходять підготовку в одному з наступних освітніх контекстів: 

1) в конфесійних навчальних закладах, які розвивають безпосередньо конфесійне 

богослов’я; 2) в секулярних навчальних закладах, які розвивають неконфесійне 

богослов’я, що більше тяжіє до релігієзнавства; 3) і в партнерських програмах 

на базі двох вищевказаних типів вищих навчальних закладів, які розвивають 

академічне богослов’я. Це і є зміною парадигми богословської освіти в Україні.

3.1.2. Інтегрована докторська програма з перспективи радикальних і 

поступових змін

У попередньому підрозділі інтегрована докторська програма була 

розглянута з перспективи чотирьох категорій інновацій: продукт, процес, 

позиціонування, парадигма. Не менш важливо розглянути розвиток академічної 

богословської освіти в Україні і з перспективи двох ступенів нововведення: 

радикальних і поступових змін.
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Радикальні зміни. Перше радикальне нововведення в розвитку 

богословської освіти в Україні -  це визнання дипломів випускників духовних 

навчальних закладів, що надає їм можливість продовжувати навчання в 

секулярному навчальному закладі. Друге радикальне нововведення -  це 

інтегрована докторська програма: перша в Україні аспірантура за спеціальністю 

«Богослов’я» в системі секулярної вищої освіти України. Незважаючи на 

побоювання керівництва НПУ ім. М. П. Драгоманова відкривати єдину в 

Україні аспірантуру і докторантуру за спеціальністю «Богослов’я» в світському 

університеті, освітня програма показала високий академічний рівень і привернула 

увагу багатьох аспірантів. У жовтні 2017 року було створено спеціалізовану 

вчену раду із захисту богословських дисертацій, яку очолив доктор філософських 

наук Ю. П. Чорноморець. У Спеціалізовану вчену раду із захисту докторських 

дисертацій входять представники різних конфесій (римо- і греко-католики, 

православні, протестанти). Таким чином, в партнерстві зі світським навчальним 

закладом і спецрадою з богослов’я Міністерства освіти і науки України на 

абсолютно новому якісному рівні вирішується кадрове питання для конфесійних 

навчальних закладів, що допоможе багатьом з них пройти процедуру ліцензування 

і, можливо, в майбутньому, акредитацію деяких богословських програм. Саме це 

і є однією зі стратегічних цілей даного інноваційного проекту.

Поступові зміни в межах цього проекту, як необхідний постійний процес 

вдосконалення якості освіти і підвищення рівня кваліфікації всіх сторін-учасників 

інтегрованої докторської програми, здійснювалися за допомогою постійного 

пошуку відповідей на шість наступних питань: 1) Хто буде вчитися в наступній 

групі? 2) Хто буде викладати? 3) Хто буде бенефіціарієм цієї програми? 4) Хто 

координуватиме всі процеси і взаємодію сторін-учасників? 5) Хто буде розвивати 

програму? 6) А також, хто буде оплачувати навчання студентів на інтегрованій 

докторській програмі?

Хто буде вчитися? Викладачі та керівники вищих богословських 

навчальних закладів на даний момент є основною категорією абітурієнтів 

інтегрованої програми. Богословські навчальні заклади, які розглядають
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отримання ліцензії та акредитації як частину стратегії розвитку свого навчального 

закладу, стимулюють і підтримують своїх викладачів отримувати відповідні 

наукові ступені зі спеціальності «Богослов’я». Повертаючись в свій конфесійний 

навчальний заклад, вони продовжують викладацьку діяльність, а також планують 

розвивати третій (докторський) рівень, але вже конфесійної освіти в своєму 

навчальному закладі.

Хто буде викладати? До викладання запрошуються викладачі, які 

мають відповідні наукові ступені кандидата і доктора наук за спеціальністю 

«Богослов’я», «релігієзнавство», «філософія». Вони повинні володіти 

винятковою здатністю працювати зі студентами / аспірантами як ментори з 

метою істотного підвищення їх академічного рівня. Ключовою вимогою також 

є те, що викладачі повинні представляти конкретну конфесійну традицію і бути 

сповідуючими християнами. Наприклад, на сьогоднішній день всі викладачі 

інтегрованої програми за спеціальністю «Богослов’я» відповідають цим вимогам 

і представляють три домінуючі християнські конфесії: православ’я, греко- і 

римо-католицизм, протестантизм.

Хто бенефіціарій? Бенефіціаріями інтегрованої докторської програми є 

зацікавлені сторони, по-перше, богословські навчальні заклади і помісні церкви,

і, по-друге, соціальні, державні та громадські установи, які потребують активних 

громадян з християнськими цінностями.

Хто координує взаємодію? Координація здійснюється на основі 

двосторонніх договорів між секулярним державним університетом (наприклад, 

НПУ ім. М. П. Драгоманова) і богословським навчальним закладом (наприклад, 

Української євангельської теологічної семінарії або ГО «ЄАТА»), де викладені і 

узгоджені умови співпраці, а також де передбачається призначення координаторів 

з двох сторін. В межах спільних освітніх програм за спеціальністю «Богослов’я» 

враховується співмірність термінів навчання і навчального навантаження 

студентів, залучення викладачів в розробку навчальних планів, створюються 

спільні приймальні та екзаменаційні комісії, забезпечується повне і автоматичне 

визнання результатів іспитів. В результаті успішного завершення спільної



програми випускник отримує дипломи (і додаток до диплому) кожного з 

партнерських навчальних закладів, або ступінь, яка присуджується спільно, що 

гарантується в межах внутрішньої академічної мобільності згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579. [11]

Хто буде розвивати? З метою подальшого розвитку інтегрованої 

докторської програми, ГО «ЄАТА» спільно з фондом Overseas Council International, 

Дослідницьким центром ГО «ЄАТА», НПУ ім. М. П. Драгоманова та іншими 

богословськими навчальними закладами з вересня 2018 року планують провести 

низку консультаційних та погоджувальних зустрічей з новими зацікавленими 

сторонами в розвитку академічної богословської освіти в Україні. Реалізація 

таких спільних освітніх програм та їх успішність можлива лише в контексті 

відкритості зацікавлених сторін.

Хто буде оплачувати? На сьогоднішній день стипендії аспірантам 

інтегрованої докторської програми надаються такими організаціями як Overseas 

Council International, ГО «ЄАТА», дослідницькі стипендії в межах програми 

мобільності Erasmus+, а також богословськими навчальними закладами, в деяких 

випадках, помісними церквами і самим аспірантом.

3.1.3. Інтегрована докторська програма: перспективи стратегічного 

управління інноваційним проектом

Описуючи стратегію системного застосування механізмів управління 

інноваційним проектом з впровадження освітніх програм спеціальності 

«Богослов’я», інтегрована докторська програма в попередніх двох підрозділах 

була розглянута з перспективи чотирьох категорій інновацій, а також радикальних 

і поступових змін. В даному підрозділі інтегрована програма буде розглянута з 

перспективи стратегічного управління інноваційним проектом. Імплементація 

(впровадження та інтеграція) інноваційної діяльності у сфері вищої освіти у 

світі та в Україні не завжди порівнювана, оскільки через радянське минуле, яке 

все ще має світоглядний і ціннісний вплив на українське суспільство, система 

вищої освіти України не встигає за світовими (зокрема, англо-американськими 

та континентально-європейськими) темпами розвитку освітньої діяльності.
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Вище вже говорилося про те, що інноваційний освітній проект в даному 

випадку -  це інтегрована докторська програма. Даний проект створив послугу 

в якості організації та розвитку третього рівня вищої освіти за спеціальністю 

«Богослов’я», а також результат, який виражається, наприклад, безпосередньо в 

дослідницьких проектах з богослов’я і нового богословського знання, які можна 

використовувати для визначення наявності тенденції або користі якогось нового 

філософського, соціального, політичного та іншого процесу для суспільства і 

Церкви в Україні, на якісно новому рівні викладачів конфесійних навчальних 

закладів, тощо.

Інноваційна діяльність в системі вищої освіти за спеціальністю «Богослов’я» 

показала позитивні результати також завдяки стратегічному управлінню даним 

інноваційним проектом, який включає в себе наступні фактори. По-перше, 

одним із найважливіших компонентів стратегічного управління інтегрованою 

докторської програмою є створення нових цінностей (values), що включає в себе 

нові технології, нові ринки і організаційні компетенції. [50] Інсур Шамгунов 

(сповідуючий християнин, викладач, бізнес-консультант Gallup), говорить про 

те, що сучасна освіта потребує реконфігурації ролей і відносин між студентом 

і викладачем. [50, 55] Сьогодні стратегія -  це не просто пошук того, як краще 

позиціонувати сукупність активностей, наприклад, правильний бізнес, правильні 

продукти і сегменти ринку. Фокусом стратегічного аналізу стає не сама компанія 

(тобто не навчальний заклад), і навіть не індустрія (тобто освітня система), а 

сама система створення цінностей (values), в якій різні дійові особи -  керівники 

вищих навчальних закладів, викладачі, студенти і такі підтримуючі структури, як 

професійні співтовариства -  працюють разом над створенням цінностей (values). 

Успішними навчальними закладами сьогодні є саме ті, які створюють світоглядні 

цінності, ті, ключовим стратегічним завданням яких є реконфігурація ролей і 

взаємин викладача і студента, випускника і «роботодавця» в сфері богослов’я, 

щоб максимально якісно відповісти на сучасні світоглядні і ціннісні виклики, які 

стоять перед українським суспільством і Церквою.
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Наприклад, концепція програми ЮНЕСКО «Teaching and Learning for a 

Sustainable Future» в межах програми ООН «Decade of Education for Sustainable 

Development» передбачає дистанційне мультимедійне навчання викладачів 

(100 годин в 27 модулях) з метою професійного розвитку в різних сферах 

діяльності, які впливають на сталий розвиток суспільства. [74] Культура і релігія 

є одним з модулів в категорії сучасних викликів. Культурні цінності і релігійні 

переконання формують образ життя і дії людини в світі, в тому числі, сучасного 

студента і викладача, як ключових учасників освітнього процесу. [53] Саме тому 

Всесвітня Комісія з питань культури та розвитку вважає важливим приділяти 

увагу вивченню релігії (в Україні -  це християнство). Гармонійна взаємодія 

і сталий розвиток суспільства і спільнот можливі при достатній увазі до ролі 

релігії, яка впливає на різні сфери життя людства, особливо, на формування 

суспільного світогляду і цінностей. «Навіть там, де люди в сучасному світі 

вважають, що традиційні переконання їх батьків і спільнот не так актуальні 

для їх повсякденного життя, основоположні релігійні переконання про цінність 

людини і про те, як ставитися до інших людей і до Землі, як і раніше залишаються 

важливими складовими їх життя». [54]

Інтегрована докторська програма також створила нові можливості для 

викладача і студента шляхом поєднання різних «комплектів» знань. [78, с. 15] 

Наприклад, об’єднала фахівців в сфері богослов’я, релігієзнавства та філософії, 

які в партнерстві різних конфесійних традицій, світського і конфесійних вищих 

навчальних закладів, як самоврядне професійне освітнє співтовариство можуть 

навчати викладачів семінарій, допомагаючи їм конструювати світогляд і цінності, 

спрямовані на осмислення сучасного стану християнського богослов’я, церкви 

і українського суспільства. Таким чином, стратегічне управління інноваційним 

освітнім проектом сьогодні не мислиться успішним, якщо в сфері гуманітарної 

освіти (в тому числі, богословської і філософської) воно не спрямоване на 

формування світогляду і цінностей, які збудовують Церкву і людське суспільство 

не тільки в локальному, а й у глобальному контекстах.
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По-друге, управління здійснюється за допомогою нових регулюючих 

документів згідно з новим Законом України «Про вищу освіту» та завдяки 

прийняттю інноваційних ідей, закладених в ньому, професійною богословською 

спільнотою. По-третє, управління буде здійснюватися за допомогою нових 

стандартів вищої освіти за спеціальністю «Богослов’я» для всіх рівнів освіти, 

які на даний час знаходяться в процесі розробки. Нові стандарти повинні 

стати основою створення, впровадження та інтеграції освітніх програм за 

спеціальністю «Богослов’я» у вищих навчальних закладах України. На даний 

момент стандарти бакалаврського і магістерського рівня розроблені, опубліковані 

на сайті Міністерства освіти і науки України і чекають перевірки професійними 

співтовариствами, а стандарти для докторського рівня знаходяться ще в процесі 

розробки. [8]

По-четверте, в безпосередній процес розробки освітніх програм планується 

задіяти професійні спільноти, які є потенційними «роботодавцями» в цій сфері, 

наприклад, Всеукраїнська Рада Церков і Організацій (ВРЦіО), Рада євангельських 

протестантських церков України (РЄПЦУ), об’єднання помісних церков 

різних конфесій і деномінацій, капеланів (армійських, морських, тюремних, 

спортивних) і т.д. [17, 30] Професійні спільноти можуть стати найактивнішими 

промоутерами навчальних програм. Оскільки в Україні існує сильний розрив між 

університетськими знаннями і практичною можливістю отримувати професійні 

компетенції, є гостра необхідність створювати побільше «мостів» між освітою та 

ринком праці, щоб до управління освітніми програмами максимально залучати 

професійні спільноти, які для абітурієнтів є потенційними роботодавцями. Також 

важливо, щоб навчальні програми надавали студентам профільні предмети, які 

будуть читати не тільки фахівці з науковими ступенями, а й професіонали-фахівці 

у своїй сфері діяльності.

По-п’яте, для підвищення якості управління стратегічним інноваційним 

освітнім проектом за спеціальністю «Богослов’я», повинна змінюватися роль 

викладача інтегрованої докторської програми. ЮНЕСКО в «Стандартах ІКТ- 

компетентностей для вчителів» 2009 року закликає до вдосконалення умов
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навчання за допомогою підвищення рівня технічної грамотності викладачів, 

інноваційних підходів до отримання і створення нових, більш глибоких, знань. 

[61] Поряд з професійним розвитком викладача, для якісної зміни системи 

освіти і освітніх програм, важливо також зміна поведінки викладача, який буде 

«по-новому підходити до створення атмосфери занять, застосовувати сучасні 

педагогічні методи і технології, підтримувати соціальну активність студентів, 

стимулюючи колективну взаємодію, спільне засвоєння знань і роботу в групах». 

[61] «Стандарти ІКТ-компетентностей для вчителів» пропонують загальні 

принципи для співвіднесення змісту освітніх програм з цілями освітніх реформ і 

економічним розвитком. Ці принципи повинні змінюватися і вдосконалюватися 

відповідно до трьох підходів: технологічна грамотність, більш глибоке засвоєння 

знань викладачем і створення викладачем нових знань. В результаті застосування 

даних принципів викладач зможе сприяти управлінню інноваційним проектом 

за допомогою навичок використання більш складних технологічних засобів 

(як, наприклад, освітні онлайн-платформи, вебінари та інше), створення серед 

студентів і викладачів груп співпраці і самоврядування, що є характеристикою 

організації, що самонавчається. [61]

Наприклад, ГО «ЄАТА» у співпраці з Overseas Council International через 

Інститути підвищення кваліфікації змінює філософію освіти, в цілому, і роль 

викладача богословського навчального закладу, зокрема, згідно вище наведених 

принципів. Таку практику треба продовжувати і розширювати в системі вищої 

освіти України, застосовуючи такі важливі компоненти підвищення кваліфікації, 

як психоосвітні, професійні та лідерські навички, навички колаборації, критичне 

і креативне мислення, комунікація, співпраця. [62, с. 14] Без розвитку викладача 

як ментора для студента успішне управління інноваційним освітнім проектом є 

неможливим.

По-шосте, конфесійний навчальний заклад надає студентові інтегрованої 

докторської програми (тобто аспіранту, який працює викладачем в конфесійному 

навчальному закладі) умови для професійного розвитку не тільки як учителя, 

а й дослідника (researcher). Наприклад, деякі духовні навчальні заклади
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надають аспіранту-викладачу академічну відпустку для досліджень і написання 

дослідницьких матеріалів та / або дисертації. У той же час, робоче місце і 

заробітна плата аспіранта-викладача зберігається, він частково звільняється від 

викладацького та адміністративного навантаження. Без такої зустрічної взаємодії 

з боку конфесійного навчального закладу стратегічне управління інноваційним 

освітнім проектом також виглядає неможливим, оскільки аспірант не матиме 

відповідних умов для успішного завершення дисертаційного дослідження.

3.2. Стратегія подальшого укріплення інноваційного потенціалу 

механізмів управління в системі вищої освіти -  аналітична оцінка

Стратегія укріплення інноваційного потенціалу механізмів управління 

в системі вищої освіти залежить від багатьох складових, але вона повинна 

обов’язково включати оцінку (evaluation) і аналітичну перевірку (assessment) 

освітніх програм. Оцінка програми, як систематичний збір інформації про 

діяльність в межах програми, її характеристиках і результатах, виконує кілька 

важливих функцій: управляє програмою, контролює хід і результати програми, 

забезпечує отримання нових знань. [45, с. 9]

Згідно з нормами оцінки в системі ООН, оцінка -  це «якомога 

систематичніший і об’єктивнивніший аналіз виду діяльності, проекту, 

програми, стратегії, політики, теми, питання, сектора, оперативної області, 

результатів діяльності організації тощо». [46] Оцінка, розглядаючи результати, 

процеси, контекст і причинно-наслідкові зв’язки, повинна в межах свого 

завдання визначити актуальність, результативність, ефективність, стійкість і 

впливовість діяльності організації, вивчити «альтернативні способи, позитивний 

практичний досвід і винесені уроки». [46] Висновки і рекомендації оцінки 

використовуються для прийняття рішень, тому вони повинні базуватися на 

достовірних фактичних даних.

Згідно зі стандартами Групи ООН з оцінки (UNEG) існує 8 основних форм 

оцінки, які також необхідно задіяти, як наступний крок, в стратегічному управлінні



інтегрованою програмою з метою укріплення інноваційного потенціалу з 

впровадження та інтеграції богословських програм в системі вищої освіти в 

Україні. (1) Перевірка (review), яка може бути періодичною або спеціальною, і 

орієнтується на досягнення швидкого результату оцінки з мінімальною витратою 

ресурсів. (2) Інспекція (Inspection) як загальна аналітична перевірка з більшою 

обгрунтованістю в зборі та аналізі даних прагне виявити вразливі області, а 

також запропонувати можливі корективи освітнього процесу. (3) Розслідування 

(Investigation) орієнтоване на отримання нового знання і стосується більше 

вивчення посадових недопрацювань з метою притягнення до відповідальності 

або застосування дисциплінарних заходів. (4) Аудит (audit), який застосовується 

практично у всіх видах і типах організацій, оцінює адекватність управлінського 

контролю з метою забезпечення економічності та ефективності використання 

ресурсів, збереження активів, достовірності фінансової та іншої інформації, 

дотримання положень, правил і норм встановленої політики. (5) Внутрішній 

управлінський консалтинг (Internal Management Consulting) використовується 

для здійснення змін, які стосуються організаційних і управлінських проблем, а 

також для того, щоб поліпшити внутрішні робочі процеси організації освітнього 

процесу. (6) Моніторинг (Monitoring) є важливою і непростою формою оцінки 

через необхідність збору даних впродовж всієї діяльності інноваційного проекту, 

або програми, або організації з метою порівняння поточного стану справ з планом 

і прийняття рішень для внесення коригувань. (7) Попередня оцінка (Appraisal), 

як критична оцінка потенційної цінності починання до початку його здійснення, 

відповідає на питання про те, чи варто займатися запланованою інноваційною 

діяльністю, в даному випадку, впровадженням та інтеграцією богословських 

програм в систему вищої освіти України. (8) Дослідження (Research) як форма 

оцінки спрямована не стільки на контроль, скільки на отримання принципово 

нової інформації або досягнення нового розуміння традиційних та інноваційних 

освітніх процесів.

Існують різні види оцінок, але в межах впровадження та інтеграції нових 

освітніх програм спеціальності «Богослов’я» рекомендується, як наступний крок

86



після успішного захисту 7-10 дисертантів в сфері богослов’я, використовувати 

зовнішню оцінку із формативним підходом, яка буде сприяти «розширенню 

знань і вдосконаленню діяльності організації». [46]

«Оцінка програми -  це систематичний збір інформації про діяльність 

в межах програми, її характеристиках і результатах, який проводиться для 

того, щоб винести судження про програму, підвищити ефективність програми 

і / або розробити плани на майбутнє». [44, с.9] Оцінка програми, орієнтована 

на використання (на відміну від оцінки взагалі), проводиться для заздалегідь 

визначених користувачів, з чітким розумінням того, яким чином вони будуть 

використовувати результати оцінки. «Оцінка вивчає, що і чому роблять програми, 

і яким є їх вплив. Оцінка прагне відповісти на три основні питання: наскільки 

правильним є те, що ми робимо; наскільки правильно ми робимо те, що ми робимо; і 

чи можна робити це краще. Коротше кажучи, аудит допомагає менеджерам краще 

управляти і перевіряє, чи виконуються нормативні вимоги. Оцінка ж вивчає те, 

чим менеджери керують, і допомагає покращувати практичну діяльність: робити 

її більш адекватною до ситуації, підвищувати її результативність, ефективність, 

узгодженість і стійкість, а також знижувати відносні витрати». [44, с.28]

В оціночну діяльність залучена велика кількість людей, і їх ступінь 

залученості може бути різним. [42] Одні безпосередньо беруть участь у проведенні 

оцінки та застосуванні її результатів на практиці, інші лише опосередковано 

відчувають на собі ефект, який завдає дана діяльність. Узагальнено всіх тих, чиї 

інтереси в тій чи іншій мірі пов’язані з оцінкою і її результатами, називають 

стейкхолдерами (Stakeholders). Врахування інтересів стейкхолдерів -  важлива 

умова для забезпечення якості та ефективності проведення оцінки. У сучасній 

літературі існує безліч варіантів класифікації стейкхолдерів в залежності від 

того, про яку сферу професійної діяльності йдеться. Різні міжнародні організації 

вводять свої переліки стейкхолдерів, що дозволяють їм описати всіх тих, чиї 

інтереси необхідно враховувати при роботі в тій чи іншій професійній сфері. 

Так, наприклад, в стандартах Міжнародної організації зі стандартизації (ISO)
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існує власний перелік, який виділяє стейкхолдерів відповідно до нормативного 

опису життєвого циклу організаційних систем.

У сфері управління освітою можна умовно виділити кілька груп 

стейкхолдерів, які пов’язані із проведенням оцінки. Перша з них -  замовники 

оцінки. Замовник (Customer) -  це людина або організація, яка виступає в ролі 

покупця оцінки, того, хто визначає її мету і хто буде застосовувати в своїй 

практиці її результати. Найчастіше замовниками оцінки виступають керівники 

освітніх організацій та їх підрозділів. В окремих випадках замовлення на 

оцінку може надходити від засновників, контролюючих органів або інших осіб. 

Друга група стейкхолдерів в даній сфері -  поставщики оцінки. Постачальник 

(Supplier) -  людина або організація, яка продає замовнику послугу з проведення 

оцінки. В якості постачальника може виступати організація, в якій працюють 

експерти в області оцінки, або самі експерти. З постачальниками пов’язані 

розробники (Developers) -  люди або організації, які розробляють програму 

проведення оцінки. Будь-яка програма оцінки вимагає наявність чіткого плану, 

адекватної методології, відповідних методів та інструментів, а також інших 

ресурсів для проведення. Завдання розробників -  забезпечити ці ресурси. Після 

того як оцінка підготовлена, її необхідно здійснити. Цим займаються виробники 

(Producer) -  люди або організації, які роблять практичні дії з проведення оцінки, 

включаючи збір і обробку даних. Разом з ними працюють ті, кого прийнято 

називати супроводжуючою стороною (Maintainer) -  люди або організації, які 

здійснюють підтримку виробничого процесу. У невеликих програмах оцінки в 

якості різних стейкхолдерів можуть виступати одні й ті ж люди, і організації, а в 

масттттабнітттих -  різні.

У сфері управління освітою, як і в інших сферах, важливим стейкхолдером є 

регулюючий орган (Regulatory bodies) -  організація, яка володіє повноваженнями 

для перевірки діяльності інших організацій з метою виявлення законності їх 

діяльності та відповідності встановленим правилам. Найчастіше це органи 

державної або місцевої влади, а також представники засновника. Близьким 

за функціями стейкхолдерів є акредитуюча особа (Accreditor) -  людина або
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організація, яка проводить процедуру перевірки і офіційного визнання і схвалення 

чого-небудь як відповідного профільним стандартам. І, нарешті, остання група 

стейкхолдерів представлена користувачами (User) -  людьми або організаціями, 

які використовує блага, отримані в результаті проведення оцінки та застосування 

її результатів в управлінській практиці. У сфері освіти це студенти та абітурієнти 

освітніх організацій, а також всі ті, хто не брав безпосередньої участі в організації 

проведення оцінки та впровадження її результатів в управлінську практику.

Часто вищі навчальні заклади (в тому числі, і конфесійні) орієнтуються 

на західні інновації в сфері освіти і коли проводять оцінку, дані зводяться до 

кількісних, а не якісних. В процесі оцінки інтегрованої програми, як наступний 

етап розвитку інноваційного проекту, важливо враховувати культуру оцінки 

освітніх програм, яка має національний (в даному випадку, український) характер 

якості досліджень і формує свою методологію і способи комунікації, що згодом 

вплине на розвиток, впровадження та інтеграцію, а також оцінку освітніх 

програм за спеціальністю «Богослов’я» в системі вищої освіти України. Також 

в процесі оцінки інноваційного проекту особливо важливо враховувати різницю 

між високим (ВКК) і низьким (НКК) контекстом комунікації, що стане ключем 

для розуміння відносин між культурою і дослідницькою методологією. [72]

Висновки до Розділу 3

Таким чином, стратегія управління інноваційним проектом з впровадження 

та інтеграції нових освітніх програм спеціальності «Богослов’я» в систему вищої 

освіти України ґрунтується, насамперед, на постійному процесі аналітичної 

оцінки даного освітнього проекту. Оцінка, як наступний етап розвитку проекту, 

буде важлива з перспективи кількох аналітичних процесів. По-перше, з точки 

зору чотирьох категорій інновацій (продукт, процес, позиціонування і парадигма). 

По-друге, з точки зору ступеня нововведення саме в українському освітньому 

контексті -  радикального нововведення і поступового, як постійного коригуючого 

пошук відповідей на шість питань для підтримки ступеня нововведення: 1) Хто 

буде вчитися в наступній групі? 2) Хто буде викладати? 3) Хто буде бенефіціарієм? 

4) Хто координуватиме всі процеси і взаємодію сторін-учасників? 5) Хто буде
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розвивати програму? 6) А також, Хто буде оплачувати навчання студентів на 

інтегрованій докторській програмі?

По-третє, важливо визначити, наскільки можливо, реалістичні перспективи 

стратегічного управління інноваційним проектом з впровадження та інтеграції 

богословських програм в систему вищої освіти. Стратегічні перспективи 

управління -  це 1) формування світогляду і цінностей в українському контексті, 

але з урахуванням глобальних процесів в сфері розвитку людської цивілізації, 

а також освітніх структур, 2) зміна і постійне удосконалення освітнього 

законодавства та стандартів з урахуванням першого досвіду інноваційного 

проекту богословської освіти докторського рівня, визнаного державою, 3) тісний 

контакт з професійними співтовариствами, «стейкхолдерами» і потенційними 

«роботодавцями», 4) формування викладачів інноваційного освітнього проекту 

як менторів та фасилітаторів в дослідницьких ініціативах, 5) взаємодія з 

конфесійними вищими навчальними закладами, викладачі яких є студентами 

аспірантури, тобто інтегрованої докторської програми. І, по-четверте, стратегія 

подальшого укріплення інноваційного потенціалу механізмів управління в 

системі вищої освіти неможлива без постійної системної аналітичної оцінки 

інноваційного проекту, щоб відповісти на три ключові питання: наскільки 

правильно те, що ми робимо; наскільки правильно ми робимо те, що ми робимо; 

і чи можна робити це краще.
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ВИСНОВКИ

В сучасній національній системі вищої освіти України існує значний 

інноваційний потенціал для впровадження нових спеціальностей, а також 

різноманітний управлінський інструментарій, доступний для безпосереднього 

застосування. Це видно на прикладі спеціальності «Богослов’я», яка була 

офіційно введена в систему національної освіти в 2014 році. Вивчення передумов 

впровадження, практик і механізмів роботи під час реалізації програм з даної 

спеціальності, а також передового досвіду в сфері освіти дозволило отримати 

цінний матеріал для проектування перспективних напрямків розвитку. Все 

це дозволило забезпечити досягнення основної мети дослідження, а також 

реалізації поставлених завдань. В результаті були визначені умови ефективного 

використання інноваційного потенціалу та управлінського інструментарію, які 

потрібні для впровадження нових спеціальностей в систему вищої освіти України. 

Важливо відзначити, що в межах дослідження була вивчена не тільки сучасна 

література з широкого кола питань у сфері управління освітою, а й значна добірка 

різних джерел, що описують реальну практику освітнього менеджменту. Також 

були проведені консультації з провідними фахівцями в даній сфері.

В останньому розділі даної магістерської дисертації була розглянута 

стратегія системного застосування механізмів управління інноваційним проектом 

з впровадження та інтеграції освітніх програм спеціальності «Богослов’я» з 

перспективи чотирьох категорій інновацій (продукт, процес, позиціонування, 

парадигма) і з перспективи радикальних і поступових змін. А також надана 

попередня аналітична оцінка стратегії подальшого укріплення інноваційного 

потенціалу механізмів управління в системі вищої освіти.

Для цілісного узагальнення процесу впровадження та інтеграції нових 

освітніх програм спеціальності «Богослов’я» в систему вищої освіти України, 

необхідно звернутися до однієї із самих ефективних логічних моделей теорії



змін, яка змістовно викладена К’юзеком та Рістом (Kusek, Jody Zall, and Ray C. 

Rist). [66, 67] Логічна модель даної теорії змін допомагає усвідомити яким чином 

і які саме ініціативи та інновації призвели до найбільш ефективних результатів 

за допомогою орієнтованого на результат моніторингу і оцінювання, що мали 

акцент на наслідках та впливах інноваційних освітніх проектів за спеціальністю 

«Богослов’я».

Що саме було визначальними складовими, згідно логічної моделі теорії 

змін К’юзека та Ріста, в процесі впровадження та інтеграції освітніх програм 

спеціальності «Богослов’я» в систему вищої освіти України? Поява і управління 

інноваційним проектом «інтегрована докторська програма з богослов’я».

Внесок і залучені ресурси. Це правова підтримка у якості нового Закону 

України «Про вищу освіту», прийнятого Верховною радою України; державні 

стандарти вищої освіти для спеціальності «041 Богослов’я», що знаходяться в 

процесі розробки та публічного обговорення на сайті Міністерства освіти і науки 

України; Маніфест ICETE і Маніфест Лозаннського руху (Lausanna Movement) 

як ключові положення для інноваційних підходів в глобальному контексті для 

здійснення богословської освіти. Це також персонал і фінансова підтримка НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, ГО «ЄАТА», Дослідницького центру ГО «ЄАТА» та 

фонду Overseas Council International.

Заходи і процеси. Це створення і робота Комісій з визнання богословських 

дипломів і наукових ступенів, виданих до 1 вересня 2018 року; Підкомісія «041 

Богослов’я» науково-методичних комісій вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України; методологічні семінари Дослідницького 

центру ГО «ЄАТА» для аспірантів з богослов’я; науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми сучасного богослов’я» НПУ ім. М. П. Драгоманова; 

науково-богословські конференції, де аспіранти мають можливість апробувати 

результати своїх досліджень і практичних пропозицій як для Церкви, так і 

для суспільства; три круглі столи «Реформація і православ’я», «Реформація 

і католицизм», «Реформація і протестантизм», Міжнародна молодіжна літня 

школа «Протестантизм від Реформації до сучасності», Міжнародна наукова
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конференція «Реформація: східноєвропейські виміри», конкурс студентських 

наукових робіт на тему «Реформація: людина, церква, суспільство», тощо.

Короткострокові результати і продукти. Це створення партнерської 

інтегрованої докторської програми з богослов’я, яка стала можливою завдяки 

новому Закону; розвиток інтегрованої докторської програми з богослов’я в 

глобальному і локальному контекстах; формування та корегування змісту 

інтегрованої докторської програми з богослов’я; управління інтегрованою 

докторською програмою з богослов’я; створення освітньо-дослідницького 

напрямку «Сучасне християнське богослов’я» на базі Центру дослідження 

релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова; додаткові угоди про розвиток освітньо- 

дослідницького напряму «Сучасне християнське богослов’я»; календарний план 

виконання освітньо-дослідницької та організаційної роботи в межах інтегрованої 

докторської програми. Також НПУ ім. М. П. Драгоманова, Дослідницький центр 

ГО «ЄАТА» і Протестантський богословський університет в Лувені (Бельгія) 

стали учасниками програми мобільності студентів Erasmus+. Були впроваджені 

шість інтегрованих навчально-дослідницьких програм з богослов’я в системі 

вищої освіти в партнерстві НПУ ім. М. П. Драгоманова та іншими духовними 

навчальними закладами, що входять до складу ГО «ЄАТА».

Довгострокові результати і наслідки. Це заплановані захисти більше 30 

докторських дисертацій (до 2025-2027 років) як результати впровадження та 

інтеграції богословських програм в систему вищої освіти України; запланована 

публікація більше 30 богословських монографій у партнерстві з видавництвом 

«Дух і Літера» у серії «Сучасна протестантська теологія». Це розвиток здатності 

викладачівілідерівдуховноїосвітидоноситирезультатибогословськихдосліджень 

на метамові суспільства в контексті метакультури саме в ціннісних категоріях, 

зрозумілих українському суспільству; нові світні програми спеціальності 

«Богослов’я» що будуть готувати не стільки конфесійних богословів, скільки 

професіоналів і фахівців в різних сферах (наприклад, сімейне консультування, 

релігійна журналістика), які працюють в різних конфесійних традиціях.
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Впливи і довгострокові зміни. Це формування культури науково- 

богословської дослідницької спадкоємності/послідовності; сприяння 

міжконфесійному християнському діалогу: православ’я, протестантизм, 

католицизм. Через підготовку викладачів з відповідними науковими ступенями зі 

спеціальності «Богослов’я» та з визнаними державою дипломами, протестантські 

богословські навчальні заклади матимуть змогу отримати державну ліцензію 

та, в подальшій перспективі, акредитацію, як частину стратегії розвитку свого 

навчального закладу. В безпосередній процес розробки освітніх програм 

для довгострокових конструктивних змін в українському протестантському 

середовищі планується задіяти професійні спільноти, які є потенційними 

«роботодавцями» в цій сфері, наприклад, Всеукраїнську Раду Церков і 

Організацій (ВРЦіО), Раду євангельських протестантських церков України 

(РЄПЦУ), об’єднання помісних церков різних конфесій і деномінацій, капеланів 

(армійських, морських, тюремних, спортивних) і т.д. Не менш важливими 

довгостроковими змінами є формування християнського світогляду і цінностей в 

українському контексті, але з урахуванням глобальних процесів в сфері розвитку 

людської цивілізації, а також освітніх структур; зміна і постійне удосконалення 

освітнього законодавства та стандартів з урахуванням першого досвіду 

інноваційного проекту богословської освіти докторського рівня, визнаного 

державою.

Інноваційний проект «інтегрована докторська програма» -  лише перший 

крок на шляху освітніх реформ в Україні, що почалися після Революції Гідності. 

Процес реформ та інновацій буде неефективним, якщо ми не будемо комплексно 

застосовувати хоча би одну з логічних моделей теорій змін для досягнення 

довгострокових позитивних змін в системі вищої освіти України.
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ДОГОВІР

ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖНАЦІОНАЛЬНИМ 
ПЕДАГОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТА 
ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЄВРО -  

АЗІАТСЬКА ТЕОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ»

БАТА

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова в особі ректора 
проф. Андрущенка Віктора Петровича, що діє на підставі Статуту університету, з однієї 
сторони, і Громадська організація «Євро -  Азіатська теологічна асоціація» в особі 
Голови правління Дятлика Тараса Миколайовича, що діє на підставі Статуту організації, з 
іншої сторони, надалі разом іменуються Сторони, підписали цей договір про нижче наведене;

1. Предмет договору

1.1. Організація співпраці між Національним педагогічним університетом імені 
М.П. Драгоманова та Громадською організацією «Євро -  Азіатська теологічна асоціація» 
проводиться у сфері розвитку богословської освіти в навчальних закладах та полягає у 
здійсненні спільних наукових, учбових, методичних й дослідницьких проектів.

2. Спільна діяльність
2.1. З метою реалізації даного договору Сторони передбачають проведення наступних 

спільних заходів:
2.1.1. проведення спільних наукових конференцій із запрошенням фахівців з інших 
організацій у сфері нових форм освітньої діяльності на базі сучасних методів дослідження, 
закордонних освітніх технологій і відповідних стандартів, а також з Інших питань;
2.1.2. розробка та реалізація спільних освітніх та наукових проектів;
2.1.3. співпраця у сфері підготовки фахівців вищої кваліфікації;
2.1.4. розробка та впровадження спільних навчально-методичних програм для підготовки 
фахівців вищої кваліфікації;
2.1.5. проведення зустрічей керівництва з метою обміну й удосконалення адміністративної 
роботи;
2.1.6. залучення студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників для 
проведення спільних заходів учбового, наукового, соціокультурного характеру;
2.1.7. обмін вченими в рамках наукових стажувань з метою реалізації власних досліджень;
2.1.8. обмін науковими і навчальними матеріалами, спеціальною літературою;
2.1.9. спільні видавничі проекти;
2.1.10. обмін інформацією про плановані заходи учбового, наукового і культурного 
характеру.

3. Обов'язки Сторін

3.1.Сторони зобов'язуються:
3.1.1. при проведенні спільних заходів витрати повинні бути розподілені між Сторонами за 
принципом пропорційної відповідності;
3.1.2. залучати вчених іншої Сторони до виконання дослідницьких проектів тільки за 
наявності необхідного фінансування;
3.1.3. щорічно по черзі влаштовувати зустрічі повноважних представників обох Сторін для 
обговорення і вироблення пропозицій щодо подальшої співпраці.

4 Координація діяльності Сторін
4.1. Для забезпечення належного управління окремими проектами обидві Сторони 

призначають координаторів та керівників проектів в своєму закладі.
4.2. Координатори забезпечують співпрацю між керівниками проектів за напрямами 

академічної співпраці та обміну, згідно із цим договором, несуть відповідальність за розробку 
і звітність за проектами в цілому.
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Д О Д А Т К О В А  У Г О Д А  №1 
Д О  Д О Г О В О Р У  П Р О  С П ІВ П Р А Ц Ю  М ІЖ  

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И М  П Е Д А Г О Г ІЧ Н И М  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т О М  
ІМ Е Н І М .П . Д Р А Г О М А Н О В А  ТА 

Г Р О М А Д С Ь К О Ю  О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЄ Ю  «Є В РО  -  А ЗІА Т С Ь К А  Т Е О Л О Г ІЧ Н А  А С О Ц ІА Ц ІЯ »
В ІД  « » Л.Л» 2015 Р . № ____

« /  » І  2016 р.

ь к а  тео л о г іч н а  асоц іац ія»  (далі -  Ь А і  а ;  в  о с о о і  і оливи правління . “Р“1-“
підставі Статуту організації, з іншої сторони, разом іменуються Сторони,

іу (далі -  Угода) до Договору про співпрацю  від « /у  » І  / А ^ 015 р. (далі -

м. Київ
Н ац іо н ал ьн и й  п едаго гіч н и й  у н івер си тет  імені М .П . Д р а го м а н о в а  (далі -  НПУ) в особі ректора проф. 

Андрущенка Віктора Петровича, що діє на підставі Статуту університету, з однієї сторони і Г р о м ад ська  
ор ган ізац ія  « С вр о -А зіатськ а  тео л о г іч н а  асоц іац ія»  (далі -  ЄАТА) в особі 1 олови правління Дятлика 1 араса 

М иколайовича, що діє на 
уклали цю Додаткову угоду 
Д оговір) про наступне

1.На виконання пунктів 2.1.2. та  2.1.3. Договору Сторони домовилися про розробку та впровадження на 
базі Центру дослідження релігії НПУ імені М.П. Драгоманова освітньо-дослідницького напряму «Сучасне
протестантське богослов’я» (далі - напрям).

2. З метою реалізації даного угоди Сторони створю ю ть робочу групу, на яку покладаю ться завдання 
визначити спільні цілі та  планувати наукові результати й розробити календарний план роботи за напрямком

роботи. ... .
2.1. Розробка Інтегрованої навчально-дослідницької програми з теологи для підготовки

висококваліф ікованих кадрів для вищ их духовних навчальних закладів членів ЄАТА.
2.2. Проведення дослідження з висвітленням результатів в монографіях та наукових статтях за темами. 

“ Виникаюча церква: євангельське християнство перед викликом постмодернізму (Соловій Р.П.), 
“Трансформації еклезіології в сучасній протестантській теології”  (М окієнко М.М .). ^

2.3.Організація наукових заходів: трьох круглих столів «Реформація та  православ я», круглого столу 
“Реформація і католицтво”, М іж народної молодіжної л ітньої школи «Протестантизм від реформації до 
сьогодні», М іж народної наукової конференції “ Реформація: східноєвропейські виміри”, конкурсу 
студентських наукових робіт: “ Реформація: лю дина, церква, суспільство .

3. Сторони зобов'язую ться:
3.1. ЄАТА організовує та  фінансує заплановані заходи та  заробітний фонд виконавців запланованих 

робіт в межах напрямку (0,5 ставки старш ого наукового співробітника).О бсяг фінансцванняскладає 40 000 

грн.
3.2. НПУ здійсню є організацію  планових заходів напрямку.
3.3. НПУ на своїй базі забезпечує організацію освітньо-дослідницьких заходів.
3.4. Для забезпечення належного управління в організації роботи напрямку Сторони призначають 

координаторами: від НПУ -  доцента кафедри культурології Хромця Віталія Леонідовича; від ЄАТА - 
директора Ресурсно-дослідницького центру ЄАТА Соловія Романа Павловича. ... . .

3.5. Координатори забезпечую ть співпрацю  між Сторонами в організації спільних магістерських

програм. .„ , .
3.6. У разі зміни координатора Сторони повідомляю ть одна одну про це у письмовій формг
4. Усі питання практичної реалізації співпраці Сторін та внесення змін до цієїугоди здійсню ю ться за

взаємною домовленістю  та згодою  Сторін. .
5 Угодане покладає на Сторони жодних грош ових зобов'язань крім передбачених цією угодою .
6. Сторони несуть однакову відповідальність за дотримання умов Угоди. У випадку виникнення 

сумнівів у тлумаченні і дотриманні умов визначених в Угоді, обидві Сторони ретельно їх розглядаю ть і 
протягом 10 днів вирішую ть питання щодо подальш ої співпраці. і

7. Інші у м о в и  Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують за ними свої зобовязання.
8. Додаткова угода до Договору набуває юридичної сили з моменту підписання 

31.12.2016р.
9. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
10. Дана Додаткова угода складена українською  мовою в двох примірниках, що маю ть однакову юридичну 

силу, по одн оі^  дщмірнику для кожної із Сторін.

її  Сторонами і діє до

Н а ц іо н р Щ ф  педагогічний університет  
імені М.П. Дригоманока '
вул. Шр-ігов«; 9 
0160?, it.
Т е л й + .З Й « # ) 234 
p/pi3l256202113$j
к; кд25сю;сс  1

Громадська організація 
«Євро -  Азіатська тео.
вул. Кавказька, 1, кв. 2 
33013, м. Рівне, Україна 
Тел. :+38(062)260104
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Теми науково-методологічних семінарів 

Дослідницького центру ГО «ЄАТА» 

для аспірантів інтегрованої докторської програми

1. Методологія: «Вступ в термінологію і поняття аналітичної та континентальної 
шкіл філософії релігії богословських досліджень» -  Соловій Р.; «Мова, 
понятійний апарат та образи радикальної ортодоксії» -  Денисенко А.; 
«Дихотомізм свідомості в осмисленні Божого об’явлення» -  Голодецький Л. 
(Львів, 20 листопада 2015 р.).

2. «Феноменологія в богословському дискурсі» -  Чорноморець Ю. (Львів, 
15 січня 2016 р.).

3. «Вступ у філософську герменевтику і її богословська рецепція» -  Чорноморець 
Ю.; «Феномен Церкви та її інтерпретації в різних філософських системах» -
о. Кирило (Говорун). (Київ, 11 березня 2016 р.).

4. «Аналітична філософія релігії і теологія» -  Баумейстер А. (Львів 6 травня 
2016 р.).

5. «Внесок Платона у формування категоріального апарату християнського 
богослов’я» -  Месяц С. (Львів, 2 вересня 2016 р.).

6. «Спадщина Аристотеля і його внесок у формування категоріального апарату 
християнського богослов’я» -  Ахутін А. (Київ, 19 листопада 2016 р.).

7. «Епістемологія Томи Аквінського» -  Баумейстер А. (Львів, 27 січня 2017 р.).
8. «Гносеологія й теологія Декарта: ряди речей, прості природи, пізнавальна 

сила й метафізика створення вічних істин Богом» -  Хома О. (Київ 8 квітня 
2017 р.).

9. «Методологія пізнання і епістемологія Серена К’єркегора» -  Дахній А. (Львів, 
9 червня 2017 р.).

10. «Містичне богослов’я в загальному богословському дискурсі» -  Чорноморець 
Ю. (Львів, 15 вересня 2017 р.).

11. «Біблійне богослов’я. Багатовимірні парадигми біблеїстики на прикладі 
Євангелія від Іоанна» -  Устинович Є. (Київ, 3 листопада 2017 р.).

12. «Схоластичне богослов’я. Чому Бог став людиною?» -  Баумейстер А. (Львів, 
20 січня 2018 р.).

13. «Жак Дерріда і теологія постмодерну» -  (Львів, 1 червня 2018 р.).

ДОДАТОК Г
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Теми науково-методичних семінарів 

Центру дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО БОГОСЛОВ’Я»

1. «Актуальні проблеми сучасної теології», 23 червня 2015 р., м. Київ.

2. «Рецепції патристичної спадщини в сучасному християнському богослов’ї», 

12 березня 2016 р., м. Київ.

3. «Взаємодія філософського та богословського дискурсів у сучасній християн

ській думці», 26 листопада 2016 р., м. Київ.

4. «Потенціал філософії релігії та філософської теології для сучасного христи

янського богослов>я», 10 червня 2017 р., м. Київ.

5. «Старий Завіт і його значення в сучасному християнському богослов’ї», 

3 жовтня 2017 р., м. Київ.

6. «Сучасні тенденції розвитку літургійного богослов’я», 17 лютого 2018 р., 

м. Київ.

7. «Еклезіологічні студії та їх вплив на сучасне християнське богослов’я», 

25 травня 2018 р., м. Київ.
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ДОДАТОК Е

Договір №
про навчання (стажування) за програмою 

академічної мобільності здобувачів вищої освіти
м. Київ «___» _________ 20__ р.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (далі — Університет), в 
особі ректора Андрущенка Віктора Петровича, який діє на підставі Статуту, та 
гр.______________________________________________________________________ (далі — здобувач

(Прізвище, ім ’я, по батькові)
вищої освіти), надалі разом іменуються Сторони, а кожний окремо -  Сторона, уклали цей договір 
(далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. В рамках навчання (стажування) за програмою академічної мобільності у _____

(назва навчального закладу, установи, що приймає здобувача вищої освіти )
____________ (далі ВНЗ- партнер (фірма-партнер)) здобувача вищої освіти,

рівня ______________________________________ спеціальності (спеціалізації)__________________
(бакалавр, магістр, доктор філософії)

(шифр та назва спеціальності (спеціалізації))
у формі________________________________________________________________________________

(зазначити — навчання, у  т.ч. практична підготовка (виробнича, переддипломна практика тощо), мовне стажування, наукове стажування)
в період: з «__»________ 20__р. по «__ »________ 20__р. Університет бере на себе зобов’язання по
супроводженню програми академічної мобільності шляхом координування, консультування та 
зарахування набутих результатів освітньої діяльності.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ 1
2.1. Вид навчальної програми - _______________________________________________________

(зазначити — короткострокове навчання,включене навчання, паралельне навчання, навчання за програмою подвійного 

диплому, мовне стажування,практика2)
Освітні компоненти (дисципліни, курси, тощо) програми ВНЗ-партнера (фірми-партнера)

20__/20__ навчального року та інформація про умови присвоєння відповідних кредитів
визначаються додатком до даного договору - «Програма академічної мобільності», що є 
невід’ємною його частиною.

2.2. Наукове стажування3
2.2.1. Тема та зміст стажування_______________________________________________________

(зазначається тема та завдання, що ставляться перед здобувачем вищої

освіти в рамках програми стажування)

2.2.2. Опис діяльності впродовж стажування

(зазначаються ключові позиції — основні напрямки діяльності та реалізації програми наукового стажування)

1 Якщо програма академічної мобільності реалізується одночасно у формі навчання (та/або мовного стажування) та наукового 
стажування заповнюється пункти 2.1 та 2.2.
2 Практика, що реалізується у формі стажування на фірмі-партнері зазначається якщо вона є складовою навчального плану та 
перезараховується в Університеті.
3 Заповнюється у випадку якщо програма академічної мобільності реалізується у формі наукового стажування магістрів або 
аспірантів.
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2.2.3. Керівник стажування в Університеті_______________________________________________

(прізвище, ім ’я, по батькові, науковий ступінь, вченезвання,посада)

2.2.4. Керівник стажування у ВНЗ- партнері (фірмі-партнері)______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання,посада)
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Університет зобов’язаний:
- призначити координатора програми академічної мобільності від Університету та 

відповідного факультету;
- забезпечити консультативну допомогу здобувачу вищої освіти зі сторони координатора 

програми академічної мобільності від Університету та факультету;
- на основі офіційного запрошення ВНЗ-партнера (фірми-партнера) надати допомогу 

здобувачу вищої освіти щодо оформлення документів для навчання або стажування за програмою 
академічної мобільності (договір про навчання (стажування) за програмою академічної 
мобільності тощо);

- визнати очікувані результати навчання за програмою академічної мобільності в знаннях, 
уміннях, компетентностях, що отримуються;

- перед початком реалізації програми академічної мобільності ознайомити здобувача вищої 
освіти з фінансовими умовами участі в програмі;

- при невиконанні програми навчання (стажування) у ВНЗ-партнері (фірмі-партнері) 
запропонувати здобувачеві вищої освіти індивідуальний графік ліквідації академічної 
заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб;

- при змінах в навчальній програмі ВНЗ-партнера (фірма-партнера) переглянути програму 
академічної мобільності (додаток до договору) та внести відповідні корективи, за умови, якщо 
вони не суперечать навчальному плану Університету.

3.2. Здобувач вищої освіти зобов’язаний:
- ознайомитися з програмою академічної мобільності ВНЗ-партнера (фірма-партнера) до 

початку її реалізації;
- засвоїти програму навчання (стажування) ВНЗ-партнера (фірма-партнера), отримати 

заплановані результати навчання (практичні навички) в повному обсязі, передбачені програмою 
академічної мобільності;

- попередити координатора програми академічної мобільності від факультету про зміни в 
навчальній програмі ВНЗ-партнера (фірма-партнера);

- дотримуватися правил та внутрішнього розпорядку ВНЗ-партнера (фірма-партнера);
- протягом тижня після закінчення терміну реалізації програми академічної мобільності 

надати до Університету__________________________________________________________ , виданий(у)
(диплом, сертифікат, академічну довідку)

ВНЗ-партнером (фірмою-партнером);
- у разі проходження наукового стажування -  повністю виконати програму стажування та 

надати звіт про результати стажування проректору з наукової роботи.
3.3. Університет має право:
- призупинити дію цього договору при порушенні умов договору, Статуту та в інших 

випадках передбачених чинним законодавством України.
3.4. Здобувач вищої освіти має право:
- у разі успішного виконання програми академічної мобільності на визнання присвоєних 

кредитів в Університеті на основі академічної довідки (диплому, сертифікату) про результати 
навчання (стажування), виданих ВНЗ-партнером (фірмою-партнером);

- на збереження місця навчання протягом періоду реалізації програми академічної 
мобільності визначеного в пункті 1 цього договору.

4. ФІНАНСОВІ УМОВИ
4.1. За здобувачем вищої освіти на період реалізації програми академічної мобільності 

визначеної в пункті 1 цього Договору виплата стипендії________________________________________
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(зазначити — а) зберігається, якщо здобувач вищої освіти не отримує фінансування за програмою 
мобільності (усі форми академічної мобільності; б) )  зберігається, якщо здобувач вищої освіти отримує часткове 
фінансування (напр., вартість проживання програма покриває (або надають гуртожиток), а кошти на щоденні 
витрати і харчування не передбачені програмою); в) зберігається, якщо здобувач вищої освіти за програмою 
мобільності (кредитна мобільність) не може прослухати в закордонному ВНЗ достатньої кількості курсів, які 
будуть перезараховані в Університеті, і здобувач вищої освіти додатково виконує індивідуальну програму навчання в 
Університеті; г) не зберігається якщо вона передбачена програмою академічної мобільності).

4.2. Всі витрати пов’язані проживанням та навчанням (стажуванням) у ВНЗ-партнері (фірмі- 
партнері) здобувач вищої освіти покриває за рахунок власних коштів або коштів програми 
відповідно до умов визначених Постановою КМУ «Про затвердження Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору Сторони несуть 
відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим договором.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом 

переговорів, а в разі недосягнення згоди -  в судовому порядку відповідно до чинного 
законодавства України.

7. СТРОК ДОГОВОРУ
7.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання 

зобов’язань сторін.
8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках українською мовою, по 
одному для кожної із Сторін.

8.2. У випадках, не передбачених у цьому договорі, сторони керуються чинним 
законодавством України.

8.3. Внесення змін та доповнень до цього договору допускається виключно шляхом 
укладення додаткової угоди в письмовій формі за підписами Сторін.

9. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

. Здобувач вищої освітиУніверситет •’

Національний педагогічний 
університет імені М.П.Драгоманова
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9
р/р________________ ДКСУ
Код банку 820172 
Код ЄДРПОУ 02125295

Ректор університету

_____________________ В.П. Андрущенко

ПОГОДЖЕНО
Проректор з навчально-методичної роботи 
Проректор з міжнародних зв’язків 
Декан факультету 
Завідувач кафедри
Координатор програми від університету 
Координатор програми від факультету 
Начальник відділу докторантури та аспірантури4

Паспорт: серії____, №
Виданий___________

Ідентифікаційний номер 
Адреса:______________

4 Погоджується, якщо учасник програми академічної мобільності -  здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії.
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ДОДАТОК Ж

Договір № _____
про підготовку аспіранта на умовах контракту 

за рахунок коштів юридичної особи
м. Київ "___" ________2014 р.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, в особі ректора Андрущенка 
Віктора Петровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку (надалі Університет), та Громадська 
організація «Євро -  Азіатська теологічна асоціація», в особі голови правління Дятлика Тараса 
Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку (надалі Замовник) та аспірант
_______________________________ з третьої сторони, паспорт_______№________________виданий
___________ВМ УМВС України в___________________обл., « »__________19 р. який проживає за
адресою вул.______________, буд.____ к в _____, м.__________________, що разом іменуються Сторони,
відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про підготовку науково- 
педагогічних і наукових кадрів затвердженого постановою КМУ від 01.02.1999 р. № 309 та Статуту 
Університету, уклали цей договір (надалі Договір), про наступне:

1. Предмет договору

1. Університет зараховує на навчання до аспірантури_______________________на_____________________
форму навчання за спеціальністю________________________________________________________________ ,
а Замовник зобов'язується сплачувати кошти за весь період навчання.

2. Обов’язки Університету

2.1. Забезпечити наукову підготовку аспіранта на рівні державних стандартів освіти.
2.2. Надавати можливість користуватися бібліотекою, читальними залами, навчальними кабінетами і 
лабораторіями Університету.
2.3. Забезпечити наукове керівництво, тобто консультування з питань дисертаційного дослідження, 
експериментальної роботи. Призначити рецензентів, затвердити тему кандидатської дисертації, обговорити 
на кафедрах результати науково-дослідної роботи, як окремі розділи дисертації, так і дисертацію в цілому.

3. Обов’язки Замовника

3.1. Дотримуватися умов даного Договору.
3.2. Своєчасно вносити плату за навчання, відповідно до умов Договору.

4. Обов’язки Аспіранта

4.1. Оволодівати науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю згідно з 
обраною спеціальністю.
4.2. Виконувати індивідуальний план роботи, звітувати про хід написання дисертації та виконання 
індивідуального плану.
4.3. Своєчасно подавати на кафедру та до наукового відділу індивідуальний план роботи, результати 
атестації та інші необхідні документи.
4.4. Захистити дисертаційне дослідження після закінчення навчання на протязі одного року, а у разі не 
захисту Аспірант зобов’язується повернути кошти у повному обсязі Замовнику.
4.5. Вносити оплату за навчання у разі, якщо її відмовляється вносити Замовник.

5. Ціна договору та порядок розрахунків

5.1. Замовник вносить плату за кожен рік навчання до «01» листопада відповідного навчального року згідно 
актів виконаних робіт, представлених Університетом.
5.2. Вартість послуг за цим Договором на весь період навчання становить_____________грн. у тому числі:
до 01 листопада 20__року - _______________________ грн.
до 01 листопада 20__року - _______________________ грн.
до 01 листопада 20__року - _______________________ грн.
до 01 листопада 20__року - _______________________ грн.
Розмір плати встановлюється на весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись.

6. Відповідальність сторін
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6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Усі спори, що виникають по даному Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів чи в 
судовому порядку.

7. Припинення дії договору

7.1. Дія Договору припиняється:
7.1.1. За згодою сторін.
7.1.2. Якщо виконання Договору однією із сторін є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно - 
правових актів, що змінили умови, встановлені Договором і будь-яка зі сторін не погоджується на внесення 
змін до Договору.
7.1.3. У разі неперерахування Замовником плати за навчання відповідно до п. 5.1., 5.2. Договору.
7.1.4. У разі невиконання аспірантом індивідуального плану навчання.
7.2. При розірванні Договору з ініціативи однієї чи обох сторін внесена плата за наукову підготовку не 
повертається.

8. Інші умови

8.1. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені за умови двохсторонньої згоди сторін, 
шляхом укладання додаткової угоди до Договору, яка є його невід'ємною частиною.
8.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «01» листопада 201__року.
8.3. Договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної 
Сторони.

Адреси сторін:

Університет:
Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9 
Назва установи банку: ГУДКСУ у м. Києві 
код отримувача: 02125295 
код банку: 820019 
р/р _________________

Замовник:
Громадська організація «Євро -  Азіатська 
теологічна асоціація »
33013, м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 1, кв. 2

Ректор В.П.Андрущенко Голова правління Дятлик Т.М.

(підпис) (підпис)

Завідувач відділом 
аспірантури та 
докторантури____

(підпис)
К.А. Боднар

Аспірант:

Г оловний 
бухгалтер Л.П. Ярославська

(підпис) Паспорт серія
(підпис)

№
України в

виданий.

обл. «____» ___
Поштова адреса:

. р.
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ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова профкому Ректор

І.Т. Горбачук В.П.Андрущенко
„ ” 2010 р. „ ” 2010 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА 

ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Посадову інструкцію для старшого наукового співробітника Центру дослідження 
релігії (далі -  Старший науковий співробітник), розроблено на підставі “Положення про 
атестацію наукових працівників ”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 1475 від 
13.08.1999 р. та відповідно до Статуту Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова.

2. Старший науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з неї 
наказом ректора університету.

3. У своїй діяльності Старший науковий співробітник керується Конституцією України, 
законами України, указами Президента України, Постановами Кабінету міністрів України, 
наказами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора 
університету, Статутом НПУ імені М.П.Драгоманова, а також цією посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
2.1. Здійснює наукове керівництво групою співробітників при дослідженні самостійних тем, 

а також розробок, що є частиною (розділом, етапом) теми, або проводить наукові 
дослідження та розробки як виконавець найскладніших та найвідповідальніших робіт.

2.2. Розробляє плани та методичні програми проведення досліджень і розробок.
2.3. Організує збирання та вивчення науково-технічної інформації за темою, проводить 

аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів та 
спостережень.

2.4. Перевіряє вірність результатів, отриманих співробітниками, що працюють під його 
керівництвом.

2.5. Впроваджує результати проведених досліджень та розробок.

3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

3.1.Вища освіта і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 10 років, наявність
наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі.

3.2. За наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

4.1. Наукові проблеми за тематикою досліджень і розробок, що проводяться.
4.2. Чинне законодавство України у відповідній галузі науки.
4.3. Сучасні методи, засоби планування, організації проведення і впровадження наукових 

досліджень і розробок, проведення експериментів, обробки отриманих результатів.
4.4. Правила і норми охорони праці.
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5.ПРАВА

5.1. Отримувати в установленому порядку необхідну інформацію, документи та матеріали 
від завідувача кафедри, викладачів кафедри, інших співробітників університету, 
необхідні для виконання обов’язків Старшого наукового співробітника.

5.2.Повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені в процесі виконання своїх 
посадових обов'язків недоліки і вносити пропозиції щодо їх усунення.

5.3.Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами університету, окремим посадовими 
особами у процесі виконання посадових обов’язків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Несе відповідальність за невиконання своїх посадових обов'язків відповідно до
чинного законодавства України.

Керівник структурного
підрозділу: ______  ______________________  "___" _______________ р.

УЗГОДЖЕНО: 
Начальник юридичного

(підпис) (прізвище, ініціали)

I I  I I Р
відділу (підпис) (прізвище, ініціали)
З інструкцією Р
ознайомлений: (підпис) (прізвище, ініціали)


