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Program of the All-Ukrainian scientific and pedagogical  
advanced training 

 

1. Amendments in legislation on the procedure 
for awarding a doctor of philosophy 

10 
hours 

2. Requirements for the composition of a one-
time specialized scientific council 

20 
hours 

3. Peculiarities of the procedure for defending, 
approving and revoking the decision on 
awarding the degree of Doctor of 
Philosophy 

25 
hours 

4. Implementation of the curriculum for 
candidates for the degree of Doctor of 
Philosophy 

25 
hours 

5. Organization of the educational process for 
candidates for the degree of Doctor of 
Philosophy 

25 
hours 

6. The role and functions of a graduate 
student’s research supervisor 

20 
hours 

7. Academic integrity in the interaction 
between a research supervisor and a graduate 
student in preparing a dissertation 

25 
hours 

8. A research supervisor’s personalized 
approach to a graduate student as a means of 
ensuring effective interaction 

10 
hours 

9. Typical models of interaction between a 
research supervisor and a graduate student 

10 
hours 

10. Advisory work 10 
hours 

 

Total: 180 teaching/working hours  



 

Програма всеукраїнського науково-педагогічного  
підвищення кваліфікації 

 

1. Зміни у законодавстві стосовно порядку 
присудження доктора філософії 

10 
годин 

2. Вимоги до формування складу разової 
спеціалізованої вченої ради 

20 
годин 

3. Особливості процедури захисту, 
затвердження та скасування рішення про 
присудження ступеня доктора філософії 

25 
годин 

4. Реалізація освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії 

25 
годин 

5. Організація освітнього процесу 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії 

25 
годин 

6. Роль та функції наукового керівника 
аспіранта 

20 
годин 

7. Академічна доброчесність у взаємодії 
керівника й аспіранта в процесі 
підготовки дисертації 

25 
годин 

8. Індивідуальний підхід керівника до 
аспіранта як засіб забезпечення 
ефективної взаємодії 

10 
годин 

9. Типові моделі взаємодії керівника і 
аспіранта 

10 
годин 

10. Індивідуальна консультативна робота 10 
годин 

 

 Усього: 180 навчальних/робочих годин 
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