ПРОГРАМА
всеукраїнського науково-педагогічного
підвищення кваліфікації

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
В УМОВАХ ВОЄННИХ РЕАЛІЙ»
10 травня – 21 червня 2022 року

Program of the All-Ukrainian scientific and pedagogical advanced
training
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

National strategies for reforming education and
science: statutory and psychological-psychological
aspects.
Quality management of research activities as a
component of maintaining the quality of higher and
professional pre-higher education.
Participatory approaches to quality management of
research activities of a department/cycle commission
in research activities of HEI and PPHEI.
Europeanization of the third level of higher education:
a review of analytics. Quality management of research
training of future doctors of philosophy.
A researcher’s academic integrity as a factor of
national security. Promoting academic/research
integrity in higher and professional pre-higher
education institutions.
Language and communicative competence of a
teacher-researcher in the context of Ukrainian and
foreign theory. Strategies of scholarly language
communication in wartime.
The system of modern scholarly communication.
Creation and management of information resources as
a tool of interdisciplinary research.
Advisory work.

20
hours
20
hours
20
hours
20
hours
20
hours
25
hours
20
hours

10
hours
Digital management. Scientific library as a segment of 25
digital research infrastructure.
hours
Total: 180 teaching/working hours

Програма всеукраїнського науково-педагогічного
підвищення кваліфікації
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Національні стратегії реформування освітньої та
наукової
галузей:
нормативно-правові
та
психолого-педагогічні аспекти.
Управління
якістю
науково-дослідницької
діяльності як складова забезпечення якості вищої
та фахової передвищої освіти.
Партисипативні підходи щодо управління якістю
науково-дослідницької
діяльності
кафедри/
циклової комісії. Управління змінами у контексті
науково-дослідницької діяльності ЗВО та ЗФПВО.
Європеїзація третього рівня вищої освіти: огляд
аналітичних матеріалів. Управління якістю
науково-дослідницької
підготовки
майбутніх
докторів філософії.
Академічна доброчесність дослідника як чинник
національної безпеки. Сприяння академічній /
дослідницькій доброчесності у закладах вищої та
фахової передвищої освіти.
Мовнокомунікативна компетентність викладачадослідника у контексті української і зарубіжної
теорії. Стратегії наукової мовної комунікації в
умовах воєнних реалій.
Система сучасної наукової комунікації. Створення
та управління інформаційними ресурсами як
інструмент міждисциплінарних досліджень.
Індивідуальна консультативна робота.

20
годин
20
годин
20
годин
20
годин
20
годин
25
годин
20
годин

10
годин
Цифровий менеджмент. Наукова бібліотека як 25
сегмент
електронної
дослідницької годин
інфраструктури.
Усього: 180 навчальних/робочих годин

