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Укладач програми Теодозія Яцишин - кандидат технічних наук, 
доцент кафедри екології Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і 
газу  

Найменування програми Програма підвищення кваліфікації наукових та 
науково-педагогічних працівників закладів вищої 
освіти і наукових установ України 

Мета програми - ознайомлення з основними моделями та      
кращими практиками докторської підготовки в     
Європейському просторі вищої освіти та країнах      
Північної Америки; 
- поглиблення професійних компетентностей    
наукових та науково-педагогічних працівників у     
застосуванні в своїй науковій та викладацькій      
діяльності принципів дослідницької   
доброчесності;  
- ознайомлення з інноваційним досвідом та      
новітніми технологіями в сфері акредитації та      
оцінювання освітніх програм третього рівня     
вищої освіти;  
- підвищення рівня професійної компетентності     
для ефективної роботи в умовах гібридної та       
дистанційної моделей організації навчання з     
урахуванням основних тенденцій сучасної    
державної освітньої політики та завдань розвитку      
Європейського простору вищої освіти та     
наукового дослідження.  

Напрям програми Розвиток складових професійних   
компетентностей педагогічних та   
науково-педагогічних працівників щодо реалізації    
вимог Державного стандарту вищої освіти     
України 

Обсяг програми 120 год./4 кред ЄКТС.; 72 год./2,4 кред. ЄКТС 

Вид підвищення кваліфікації За програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення  
кваліфікації 

Інституційна (очна, заочна, дистанційна) 



Досягнуті результати  
навчання (компетентності,  
що вдосконалюватимуться/ 
набуватимуться) 

- здатність організувати освітній процес з      
урахуванням організаційно-правових положень і    
чинних документів; 
- здатність діяти соціально відповідально, свідомо      
та на підставі етичних суджень; 
- здатність навчатись і самонавчатись: знаходити,      
обробляти та аналізувати інформацію з різних      
джерел, у т.ч. використовуючи інформаційні,     
комп’ютерні та комунікаційні технології,    
лінгвістичні навички; 
- здатність до адаптації та дії у нових і         
нестандартних ситуаціях, виявляючи та    
вирішуючи освітні проблеми шляхом прийняття     
обґрунтованих рішень, а також розуміти,     
використовувати та генерувати нові освітні ідеї;  
- здатність оцінювати та підтримувати якість      
освітньої діяльності; 
- здатність до абстрактного й аналітичного      
мислення, критичного та самокритичного аналізу     
в процесі індивідуальної та командної роботи з       
метою вирішення конструктивних та комплексних     
освітніх завдань; 
- здатність визначати стан функціонування     
системи управління якістю освітнього процесу та      
виявляти в ній наявні проблеми з метою       
подальшого їх усунення; 
- здатність здійснювати аналітико-пошукову    
діяльність для виявлення кращих досягнень     
освітньої управлінської практики (вітчизняної і     
зарубіжної), а також визначати умови, які      
забезпечують її ефективність. 

Строки виконання 
програми 

6.02.2021 - 23.03.2021 

Місце виконання програми 1. База відпочинку "ПОЛІТЕХНІК-2", смт.     
Славсько, вул. Івана Франка, 49,     
(https://karpaty-slav.com/politeh.html): очно 
2. Місце виконання індивідуального завдання:     
заочно 
3. Місто Суми: очно-дистанційно 

https://karpaty-slav.com/politeh.html


  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вартість/ 
безоплатність надання 
освітньої послуги 

Безоплатно. Проживання та харчування    
оплачується окремо. 

Форми проведення  
навчальних занять  
  

Панельні дискусії, проблемні лекції, інтерактивні     
практичні заняття, круглі столи, семінари з      
обговорення кращих практик та обміну досвідом,      
групові та індивідуальні консультації, виконання     
індивідуальних завдань, самостійна робота.  

Документ, що видається за 
результатами підвищення 
кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 



Зміст програми 
  

  
Форма навчання: змішана (очна, заочна, дистанційна): 4 кред.:  
І етап  (очно) – 1 кред.,  

ІІ етап (заочно) – 2,6 кред.,  

ІІІ етап (очно-дистанційно) – 0,4 кред. 

6.02.2021-23.03.2021 

  

І етап  (очний) 6.02.021-10.02.2021р.  

  
Назва модулів 

  

Загальний 
обсяг 

кредитів 
(очна/само

стійна 
робота) 

 

 

 

Модуль І. Докторська підготовка: сучасні моделі та кращі        
практики 
I.I. 
1.1. Докторська підготовка в Європейському просторі вищої освіти: 
корисний досвід для України 
1.2. Базові засади сучасної докторської підготовки: Зальцбургські 
принципи та американський досвід 
1.3. Чому нам потрібна не тільки докторська, але й постдокторська 
підготовка  
Панельну дискусію проводять:  
Юрій Рашкевич - доктор технічних наук, член Національного агентства 
кваліфікацій, професор Національного університету “Львівська 
політехніка”; 
Тарас Фініков - кандидат історичних наук, президент МБФ 
“Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”, професор 
Варшавського університету; 
Ігор Олексів - доктор економічних наук, член Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти, професор Національного 
університету “Львівська політехніка”; 
Дата та час проведення: 06.02.2021 або 07.02.2021 у залежності від 
часу приїзду і розкладу (тривалість 3 год.)  
I.II. Робота в групах, самостійна робота (тривалість 3 год.) 0,1/0,1 

 



Модуль ІІ. Національний репозитарій академічних текстів 
  
II.I.  
2.1 Використання національного репозитарію як бази для забезпечення        
достовірності перевірки на академічний плагіат; 
2.2 Національна науково- інформаційна система URIS. 
Проблемну лекцію проводить: 
 Григорій Мозолевич - кандидат технічних наук, доцент, керівник 
експертної групи з питань стратегій та узгодження політик Директорату 
науки та інновацій.  
Дата та час проведення: 07.02.2021 о 10-00 (тривалість 3 год.) 
IІ.II. Робота в групах, самостійна робота (тривалість 3 год.) 0,1/0,1 

 

Модуль ІІІ.  Дослідницька доброчесність: Praemonitus praemunitus 
IІI.I. 

3.1. Прояви дослідницької недоброчесності: хто попереджений, той 
озброєний. 
3.2. «Хижацькі» видавництва та конференції: зміст неважливий, тільки 
плати. 
3.3  Плагіат та його похідні: чому відсотки нічого не означають.  
  
Тренінг проводять: 
Артем Артюхов - кандидат технічних наук, доцент, старший науковий 
дослідник, Член Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти,  член робочої групи “Research Integrity” (EURODOC), керівник 
групи сприяння академічній доброчесності СумДУ; 
Юрій Волк - кандидат фізико-математичних наук, Керівник лабораторії 
дослідження академічної доброчесності СумДУ, 
заступник керівника групи сприяння академічній доброчесності СумДУ 
Дата та час проведення: 08.02.2021 о 16-00 (тривалість 3 год.) 
IІI.IІ. Робота в групах, самостійна робота (тривалість 3 год.) 

0,1/0,1 

 



Модуль ІV. Працевлаштування та професійні кар’єри випускників 
закладів освіти: Аналітичне дослідження та рекомендації 
IV.I. Круглий стіл проводять: 
Ольга Гринькевич - доктор економічних наук, професор Львівського 
національного університету імені Івана Франка; 
Ульяна Садова - доктор економічних наук, директор НДЦ “Демос”, 
професор Національного університету “Львівська політехніка” 
Юлія Єпіфанова, кандидат юридичних наук, доцент, Державний 
експерт з розвитку навичок швейцарської фундації технічного 
співробітництва Swisscontact 
Дата та час проведення: 09.02.2021 з 10:00 (тривалість 3 год.). 
IV.II.   Робота в групах, самостійна робота (тривалість 3 год.) 

  
0,1/0,1 

 

Модуль V.  
V.I.  

- Обговорення та визначення змісту виконання індивідуальних 
проєктів, розподіл індивідуальних проєктів. 

- Презентація монографії "Підготовка майбутніх докторів філософії до 
дослідницько-інноваційної діяльності: теоретико-методичні аспекти" 
(https://oldiplus.ua/gumanitarnye-nauki/pidgotovka-majbutnih-doktoriv-filos
ofiyi-do-doslidnycko-innovacijnoyi-diyalnosti-teoretyko-metodychni-aspekt
y/).  
Вікторія Меняйло, д.пед.н., доцент, професор кафедри загальної та 
прикладної фізики, Запорізький національний університет. 

- Акредитація освітніх програм в аграрних ЗВО: досвід учасника процесу. 
Юрій Данько, доктор економічних наук, професор, проректор з        
наукової роботи Сумського національного аграрного університету. 

- Тренінг “Self-made вченого”: ключове. 
Олеся Ващук, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри        
криміналістики Національного університету “Одеська юридична     
академія”,  голова Ради молодих учених при МОН України. 

Дата та час проведення: 10.02.2021 з 10:00 (тривалість 3 год.). 
V.II. Робота в групах, самостійна робота (тривалість 3 год.) 
  

0,1/0,1  

Разом 0,5/0,5  

ІІ етап (заочно) 11.02.2021-21.03.2021р.  

Виконання індивідуальних завдань за місцем основної роботи  2,6  

ІІІ етап (очно-дистанційно) 22.03.2021 р.-23.03.2020 р.  

https://oldiplus.ua/gumanitarnye-nauki/pidgotovka-majbutnih-doktoriv-filosofiyi-do-doslidnycko-innovacijnoyi-diyalnosti-teoretyko-metodychni-aspekty/
https://oldiplus.ua/gumanitarnye-nauki/pidgotovka-majbutnih-doktoriv-filosofiyi-do-doslidnycko-innovacijnoyi-diyalnosti-teoretyko-metodychni-aspekty/
https://oldiplus.ua/gumanitarnye-nauki/pidgotovka-majbutnih-doktoriv-filosofiyi-do-doslidnycko-innovacijnoyi-diyalnosti-teoretyko-metodychni-aspekty/


  
  
  
 

Підведення підсумків, публічний захист (тривалість 6 год.) 0,4  

Всього: 4  


