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Таким чином, у нашому розумінні педагогічний коучинг є феноменом 
освітнього процесу, що побудований на мотивуючій взаємодії, в якому 
вчитель створює спеціальні умови, спрямовані на розкриття 
особистісного потенціалу учня для досягнення ним значних цілей в 
оптимальні терміни, в конкретній предметній галузі знань.
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Мосьпан Н. В. (Київ, Україна)
УПРАВЛІННЯ СФЕРАМИ ОСВІТИ ТА ЗАЙНЯТОСТІ В ЄС
У тезах представлені структури управління сферами освіти та 

зайнятості в ЄС, визначені на основі аналізу автентичних звітів і документів 
Європейської Комісії.

Мо8рап N. (Кущ 1/кгаіпе)
ЕОЕГСАТКЖ АN^ Е МРЬОУМЕNТ ВЕС^^АТIОN ЕЧ ТНЕ ЕІІ

ТЬе Й1Є8Є8 ргезепі ІЇіе гедиіаіоіу іпзігитепіз о£ ебисаііоп алеї етріоутепі іп 
ІЇіе ЕІІ бейпеб оп іЬе апа1у8І8 о£ героіїз апсі боситепіз о£ ІЇіе Еигореап 
СоттІ88Іоп.

В останні десятиліття в ЄС були впроваджені нові типи управління 
вищою освітою та ринком праці. Традиційний державний контроль 
(управління через ієрархію), у поєднанні з колегіальним самоврядуванням 
поступово замінюється інституційним управлінням (управління через ринки, 
мережі й співтовариства) задля ефективності в суспільстві [1, с. 35].

На основі дослідження Ф. Вута та співавторів [2, с. 68-69] інституційні 
інструменти координації діяльності між сферами освіти та зайнятості 
класифікуємо за наступними критеріями: організації міжнародної політики 
(Болонська група, Рада Європи, Організація економічного співробітництва і 
розвитку, Організація освіти та науки об’єднаних націй); асоціації вищої 
освіти (Європейська асоціація університетів дистанційного навчання; 
Європейська асоціація закладів вищої освіти; Європейський консорціум 
інноваційних університетів; Європейська мережа університетів прикладних 
наук; Європейська асоціація університетів); організації бізнесу та 
промисловості (Європейський круглий стіл промисловців; Європейська 
мережа агенцій із забезпечення якості; Європейський центр стратегічного 
управління університетами; Європейський інвестиційний банк); студентські 
організації (студентська мережа з програми Еразмус, Союз Європейських 
студентів).

Місія Організації економічного співробітництва і розвитку полягає в 
сприянні політиці, яка дозволяє поліпшити економічний і соціальний 
добробут людей у всьому світі. Організація працює з урядами, для вивчення 
економічних, соціальних та екологічних змін. Вона також впроваджує 
політику, спрямовану на поліпшення якості життя людей, та працює з
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бізнесом, через Консультативний комітет по Бізнесу й промисловості 
(Визіпезз апсі Іпсіизігу Аскізогу СоттШее (ВІАС)), і з ринком праці, через 
Консультативний комітет профспілок (Тгасіе ІІпіоп АсЕізогу СоттШее).

Європейська асоціація університетів дистанційного навчання 
(Еигореап Аззосіаііоп о / ОШапсе ТеасМп§ І/піуегзіїіез (ЕАОТІІ)) займає 
центральне місце програми модернізації Європейських університетів, є 
ключовим партнером Європейської комісії з питань дистанційного навчання 
протягом усього життя та дистанційної вищої освіти, яка прагне до створення 
ЄПВО відповідно до Болонської декларації та Стратегії ЕТ-2020.

Європейська мережа університетів прикладних наук {Еигореап 
ИеШогк /о г  ІІпіуегзіііез о / Аррііесі Зсіепсез (ІІА8)) спрямована на посилення 
вкладу Університетів прикладних наук у науково-дослідні та інноваційні 
стратегії Європи. Завдяки їх комплексному підходу до підготовки 
випускників на основі досліджень, отриманих від співпраці з професійною 
сферою, ця мережа забезпечує Європейський ринок праці працівниками з 
комплексними знаннями, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
Є Є .

Європейський круглий стіл промисловців (Еигореап ЯоипШаЬІе о / 
ІпйтігіаШіз (ЕКТ)) об’єднує близько 50 керівників великих 
багатонаціональних компаній по всій Європі, що охоплює широкий спектр 
промислових і технологічних секторів. Вони інвестують понад € 55 млрд. в 
рік у дослідження та розвиток, в основному в Європі та виступають за 
політику на національному та Європейському рівнях, з метою підвищення 
Європейської конкурентоспроможності, економічного зростання та 
зайнятості.

Європейський центр стратегічного управління університетами 
(Еигореап Сепіге /о г  8ігаіе§іс Мапа§етепі о / ІІпіуегзіііез (Е8МІІ)) пропонує 
програми розвитку управління Європейським університетам.

Студентська мережа з програми Еразмус (Егазтиз 8іийепі Иеімогк) є 
некомерційною міжнародною організацією студентів, що забезпечує 
студентам можливості для культурного взаєморозуміння І саморозвитку.

В ЄЄ існує цілий ряд інститутів та органів, які регулюють діяльність 
освітньої сфери та зайнятості, а також впроваджують освітню політику та 
політику працевлаштування як на рівні ЄЄ так і на національному рівні 
держав-членів. Незважаючи на різноманітність цих інститутів, вони 
охоплюють ключові сфери: центрального управління, вищої освіти, ринку 
праці та студентських організацій, чия співпраця має сприяти економічному 
розвитку ЄЄ.
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