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Всеукраїнський освітній проєкт  
 

«ГОСТЬОВИЙ ОНЛАЙН-ЛЕКТОРІЙ  
 

“АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ”» 
 

01 вересня – 30 листопада 2022 року 
 

Запрошуються вчені-адміністративісти, які безпосередньо залучені до 
освітнього процесу в закладах вищої освіти з підготовки здобувачів 

вищої освіти за галуззю знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Право», 

щоб узяти участь у реалізації Всеукраїнського освітнього проєкту 
«Гостьовий онлайн-лекторій “Адміністративне право в умовах 

воєнного стану в Україні”». 

Метою заходу є об’єднання зусиль учених-адміністративістів, 
безпосередньо залучених до освітнього процесу в закладах вищої освіти 

України, для проведення авторських онлайн-лекцій (1–2) із 

використанням інноваційних освітніх методик з ОК «Адміністративне 
право України» для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 

08 «Право» спеціальністю 081 «Право», поширення позитивних 

освітніх практик викладання ОК «Адміністративне право  
України» в ЗВО. 



 ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

 
• Лученко Дмитро Валентинович – доктор 

юридичних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого; 

 

• Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор 
юридичних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії правових наук України, 

заслужений юрист України, декан  юридичного 
факультету Запорізького національного університету; 

 

• Вдовічен Віталій Анатолійович – доктор 
юридичних наук, доцент, декан юридичного 

факультету Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; 
 

• Діхтієвський Петро Васильович – 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

 
• Віхляєв Михайло Юрійович – 

доктор юридичних наук, професор, директор Центру 

українсько-європейського наукового співробітництва. 
  



 ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ: 

 

Етап № 1. До 15 вересня 2022 року вчені-адміністративісти, які 

безпосередньо залучені до освітнього процесу в ЗВО, де забезпечують 
викладання ОК «Адміністративне право України», і виявили бажання 

взяти участь у реалізації проєкту, мають заповнити анкету за 
посиланням: 

 

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ДЛЯ УЧАСТІ 

 

Етап № 2. До 25 вересня 2022 року за підсумками обробки заявок 

відбудеться формування оргкомітетом розкладу проведення гостьових 
онлайн-лекцій та розсилка запрошень, формування аудиторій слухачів. 

 

Етап № 3. З 1 жовтня по 30 листопада 2022 року – проведення 
гостьових онлайн-лекцій. 

 

Етап № 4. До 15 грудня 2022 року буде здійснено підведення 

результатів реалізації проєкту, висвітлення їх у ЗМІ, соціальних 

мережах, а також видача сертифікатів гостьовим лекторам і подарунків 
усім лекторам від Видавничого дому «Гельветика» та 
ГО «Європейський центр верховенства права». 

 

 КОНТАКТИ: 
 

Центр українсько-європейського наукового 

співробітництва 
Контактна особа: Демченко Крістіна Григорівна – 

координаторка всеукраїнського освітнього проєкту. 

Телефон: +38 (068) 487 24 43 
Електронна сторінка: cuesc.org.ua 

Facebook: facebook.com/cuescinfo 
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeTjghxDck1N-4U42VNXd2a6d2SI1PmiBHbXV7ER9WXUBhug/viewform
http://www.cuesc.org.ua/
https://www.facebook.com/cuescinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCu4akUz9RyclGddvWrAh5pQ

