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27 червня – 7 серпня 2022 року 
 

 
 

Для участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні 
кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники 

закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, 
практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі 

бажаючі, які зацікавлені питаннями підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів у сучасних умовах війни. 
 

  

З 24 лютого 2022 року життя нашої країни 
змінилося назавжди. Ми почали жити по-
новому – у стані війни, що значною мірою 
вплинуло на кожну сферу нашого життя, 
зокрема на освітню діяльність. Спільно з 
Волинським національним університетом 
імені Лесі Українки, Мелітопольським 
державним педагогічним університетом 
імені Богдана Хмельницького, Національним 
технічним університетом «Дніпровська 
політехніка»  ми вирішили організувати 
науково-педагогічне підвищення кваліфікації 
з метою надати практичні та теоретичні 
поради щодо особливостей підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів у 
сучасних умовах війни. 
 
 
 



Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із 
урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації 
навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та 
поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення 
юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-
комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і 
навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного 
розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та 
здійснення педагогічної діяльності. 

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та 
збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі. 

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і 
розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів. 
 

 
: 
 

Ярослав Богданович ЯРОШ – доктор політичних наук, доцент, 
декан факультету історії, політології та національної безпеки 
Волинського національного університету імені Лесі Українки; 

Наталія Вікторівна БАЛАБУХА – начальник навчально-
методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Волинського 
національного університету імені Лесі Українки; 

Олена Миколаївна ДОЛИННА – завідувач відділу аспірантури та 
докторантури Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького; 

Мирослава Богданівна ФІЛІПОВИЧ – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії України та археології Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради, голова Волинського обласного 
відділення Центру українсько-європейського наукового 
співробітництва; 

Лариса Олексіївна КОЛІСНИК – кандидат соціологічних наук, 
доцент кафедри історії та політичної теорії, завідувач відділу 
аспірантури і докторантури Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка»; 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 



Наталія Олександрівна НОВОДРАНОВА – тренер, провідний 
інженер-програміст інформаційно-комп’ютерного комплексу 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».  

 

У межах заходу передбачено проведення трьох онлайн-
лекцій на платформі ZOOM: 

 
5 липня, о 14:30, відбудеться лекція на тему 

«Організація та підготовка до акредитації 
ОНП за третім освітньо-науковим рівнем». 
Спікер – Наталія Вікторівна БАЛАБУХА – 
начальник навчально-методичного відділу 
забезпечення якості вищої освіти Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. 

12 липня, о 14:30, 
відбудеться лекція на тему «Діяльність 
аспірантури і докторантури та здобуття 
наукових ступенів в умовах воєнного стану». 
Спікери: Олена Миколаївна ДОЛИННА – 
завідувач відділу аспірантури та докторантури 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького, 

Мирослава Богданівна ФІЛІПОВИЧ – кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії України 
та археології Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради, голова Волинського 
обласного відділення Центру українсько-
європейського наукового співробітництва. 

19 липня, о 14:30, 
відбудеться лекція на тему «Підготовка 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії під час війни: хмарні сховища як 
сучасний інструмент для організації 
ефективної роботи і спільного простору 
відділу аспірантури та аспірантів». Спікери: 
Лариса Олексіївна КОЛІСНИК – кандидат 

соціологічних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії, 



завідувач відділу аспірантури і докторантури 
Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка», Наталія 
Олександрівна НОВОДРАНОВА – тренер, 
провідний інженер-програміст інформаційно-
комп’ютерного комплексу Національного 
технічного університету «Дніпровська 
політехніка». 
 

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам 
після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені. 

 

 
: 
 

Форма участі – дистанційна. 
Учасникам необхідно до 24 червня 2022 року (включно): 
1) заповнити заявку; 
2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату 

організаційного внеску (координатор направить вам реквізити 
після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу  
soc@cuesc.org.ua. 

Зверніть, будь ласка, увагу! 
З 27 червня по 7 серпня 2022 року (включно), упродовж 

підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу 
soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.  

Тема листа: Підвищення кваліфікації у ВНУ ім. Лесі Українки. 
 

 
: 
 

1. Організаційний внесок учасника становить 800 грн.  
Для членів Центру українсько-європейського наукового 
співробітництва організаційний внесок становить 700 грн. 
(ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за 
посиланням). 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 

: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtPgkkkxDBPIYPWKgyU5icYXc_jCgoucK1PktJ0sa46a-iQ/viewform
mailto:soc@cuesc.org.ua
mailto:soc@cuesc.org.ua
https://cuesc.org.ua/nabuttya-chlenstva/


2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. 
Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється 
кожним учасником, незважаючи на співавторство. 

3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після 
заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за 
наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору. 

4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть 
надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, 
після 16 вересня 2022 року. 

 

 
: 

 

 
Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі 

Microsoft Word. 
Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 

1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см. 
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва 

тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали 
автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за 
наявності), посада, місце роботи (навчання); текст. 

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до 
прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: 
Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція). 

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці 
тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 
2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання».  

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою 
в них порядкового номера джерела за списком та через кому – 
номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26]. 

Мова тез доповідей: українська, англійська. 

  

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

 

: 

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf


 
: 

 
Центр українсько-європейського наукового співробітництва 
 
Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – 

координаторка всеукраїнського науково-
педагогічного підвищення кваліфікації. 

Телефон: +38 (068) 473 02 25 
Email: soc@cuesc.org.ua 

Електронна сторінка: cuesc.org.ua 
Facebook: facebook.com/cuescinfo 
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo 
 

 
: 
 

Сучасна вища юридична освіта в Україні: 
проблеми, перспективи та міжнародний досвід 

 
Севрук В.Г. 

кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник 
відділу організації науково-дослідної роботи 

Національна академія внутрішніх справ 
м. Київ, Україна 

 
Динамічний розвиток вищої освіти у світі, вартість освітніх послуг 

для держави і людей, а також прагнення до утвердження своєї 
держави як повноцінного члена європейської спільноти шляхом 
економічного, політичного та культурного розвитку суспільства, 
вимагає гарантування якості вищої освіти в Україні… [1]. 

<…> 
 

Література: 
1. Мирончук Н.М. Особливості формування змісту освітньої 

програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78–81. 

КОНТАКТИ:

 

: 

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

 

: 

mailto:soc@cuesc.org.ua
http://www.cuesc.org.ua/
https://www.facebook.com/cuescinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCu4akUz9RyclGddvWrAh5pQ

