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Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, 
наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти,  

які мають або здобувають юридичну освіту. 
 

Усі учасники стажування будуть забезпе-
чені збірником тез науково-методичних допо-
відей, сертифікатом про проходження науко-
во-педагогічного стажування (двома мовами).  

Сертифікат про проходження науково-
педагогічного стажування є документом, який 
підтверджує проходження стажування у нау-
ковій установі в країні, яка входить до Євро-
пейського Союзу, на здобуття звання доцента, 
професора і старшого дослідника відповідно 
до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння 
вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам, а також враховується під час лі-
цензування та акредитації освітніх послуг. 

 
Навчальне навантаження стажування 

становить 5 кредитів (180 годин) і розподіля-
ється таким чином: 

• ознайомлення із сайтом університету – 
12 годин; 

• участь у дистанційному семінарі-
тренінгу та робота над науково-методичними 
доповідями – 48 годин; 

• індивідуальна робота з навчально-
методичними матеріалами – 120 годин. 

 

 
 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ: 

доктор правових наук Тадеуш Бранецкі,  
завідувач кафедри конституційного права 

та порівняльного правознавства 
 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ: 
Форма участі: дистанційна. 
Учасникам необхідно до 30 листопада 2018 року 
(включно) надіслати на електронну адресу 
law@cuesc.org.ua:  
1) тези науково-методичної доповіді за профі-
лем роботи здобувача в навчальному або науко-
вому закладі України;  
2) заявку;  
3) відскановану копію квитанції про сплату ор-
ганізаційного внеску. 
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ.  
Проходження науково-педагогічного стажуван-
ня без підготовки науково-методичної доповіді 
неможливе. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 
1. Організаційний внесок учасника науково-
педагогічного стажування становить 150 євро в 
гривневому еквіваленті за курсом на момент 
здійснення платежу й використовується на по-
криття транспортних та адміністративних ви-
трат, пов’язаних із виготовленням міжнародних 
сертифікатів, використанням офіційного інфо-
рмаційного порталу, опублікуванням збірника 
тез доповідей і його поштовою розсилкою учас-
никам. 
2. Зверніть увагу на те, що стажування  
одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в 
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співавторстві, здійснюється кожним учасником 
стажування, незважаючи на співавторство. 
3. Реквізити для оплати будуть надані після 
отримання тез доповіді та заявки. Авторам не-
обхідно перерахувати кошти після прийняття 
тез доповіді оргкомітетом.  
4. Збірник тез науково-методичних доповідей і 
сертифікати будуть надіслані учасникам на по-
штову адресу, вказану в заявці, 25 січня  
2019 року. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ: 

Заявка на участь у науково-педагогічному  
стажуванні «Проблеми модернізації юридичної 

освіти в Україні та в країнах ЄС» 
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника україн-
ською та англійською мовами (транслітерація) 
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наяв-
ності) 
3. Посада, місце роботи 
4. Контактний телефон 
5. E-mail 
6. Поштова адреса для направлення матеріалів 
стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, 
квартира, місто (район, область), поштовий ін-
декс). 
 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ 
ДОПОВІДЕЙ: 

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-
методичної доповіді має бути пов'язана з особ-
ливостями підготовки юридичних кадрів, сис-
темою юридичної освіти, формуванням сучас-
ного глобального світогляду правника, специ-
фікою вищої юридичної освіти в Україні та ЄС 
тощо. 
• Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текс-
товому редакторі Microsoft Word for Windows 
6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;  
• Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; між-
рядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка 
абзацу – 1,25 см; поля – 2 см; 

• Послідовність розміщення матеріалів у тезах 
доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – на-
півжирний); прізвище та ініціали автора 
(шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вче-
не звання (за наявності), посада, місце роботи 
(навчання); текст; 
• Файл повинен мати назву українською мовою 
відповідно до прізвища та ініціалів учасника 
конференції (напр.: Стеценко Л.П._тези); 
• Використана література (без повторів) офор-
млюється в кінці тексту під назвою «Літерату-
ра:» з урахуванням розробленого в 2015 році 
Національного стандарту України  
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення 
та правила складання».  
У тексті виноски позначаються квадратними 
дужками з вказівкою в них порядкового номера 
джерела за списком та через кому – номера сто-
рінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26]. 
 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ: 

Центр українсько-європейського наукового 
співробітництва (згідно з підписаним догово-
ром про міжнародне співробітництво): 
Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юриди-
чних наук, професор, директор Центру україн-
сько-європейського наукового співробітництва, 
професор кафедри конституційного права та 
порівняльного правознавства Ужгородського 
національного університету. 
Електронна адреса: law@cuesc.org.ua  
Контактний телефон: +38 (068) 473 07 28 
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua  
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Приклад оформлення тез: 
 

 

СУЧАСНА ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 

Севрук В. Г. 

кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу організації науково-дослідної роботи 

Національна академія внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 

 

Динамічний розвиток вищої освіти у світі, вартість освітніх послуг для держави і 

людей, а також прагнення до утвердження своєї держави як повноцінного члена євро-

пейської спільноти шляхом економічного, політичного та культурного розвитку суспі-

льства, вимагає гарантування якості вищої освіти в Україні…[1]. 

[…] 
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ситету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78-81. 


