ПРОГРАМА
всеукраїнського науково-педагогічного
підвищення кваліфікації

«Інновації в забезпеченні
якості викладання навчальних
дисциплін адміністративно-правового
блоку та здійснення галузевих фахових
наукових досліджень у ЗВО
в умовах воєнного стану»
21 липня – 25 серпня 2022 року

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

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Characteristics of the academic discipline “General
administrative procedure”
Challenges faced by educators in martial law and
their potential solutions
The complexity of the concept of “service law”: is
it a component of the administrative law
curriculum or an independent component in
training students of the specialty 081 “Law”?
Priorities of modern studies on service law
problems amidst developing a global research area
Innovative practices of training HEI students of the
specialty 081 “Law” in terms of administrative tort
law from the perspective of a methodological
aspect
Content aspect of innovative practices of HEI
training of students of the specialty 081 “Law” in
terms of administrative tort law
Innovative practices of HEI training of students of
the specialty 081 “Law” in terms of administrative
tort law: a praxeological aspect
Advisory work
Cooperation of administrative law scholars in a
comprehensive study of the problems of
administrative tort law

Total: 180 teaching/working hours

20
hours
20
hours
20
hours

20
hours
20
hours

25
hours
20
hours
10
hours
25
hours

Програма всеукраїнського науково-педагогічного
підвищення кваліфікації
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Загальна
характеристика
навчальної
дисципліни
«Загальна
адміністративна
процедура»
Проблеми, що постали перед освітянами в
умовах воєнного часу, та можливі шляхи їх
вирішення
Складність розгляду поняття «службове
право»: це складник предмета навчальних
дисциплін адміністративно-правового блоку чи
самостійний освітній компонент у процесі
підготовки
здобувачів
за
напрямом
081 «Право»?
Пріоритетні напрями сучасних наукових
досліджень проблем службового права в умовах
формування глобального наукового простору
Інноваційні практики підготовки в ЗВО
здобувачів вищої освіти за напрямом
081 «Право» з питань
адміністративноделіктного права з позиції методологічного
аспекту
Змістовий аспект інноваційних практик
підготовки в ЗВО здобувачів вищої освіти за
напрямом
081
«Право»
з
питань
адміністративно-деліктного права
Інноваційні практики підготовки в ЗВО
здобувачів вищої освіти за напрямом
081 «Право» з питань
адміністративноделіктного права: праксеологічний аспект
Індивідуальна консультативна робота
Співпраця
вчених-адміністративістів
у
поглибленому
дослідженні
проблем
адміністративно-деліктного права

Усього: 180 навчальних/робочих годин
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