
 

 

ТОВ “Академія цифрового розвитку” 
Код ЄДРПОУ 43109490 

юр.адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, 7, 75 
E-mail: dda.course.ua@gmail.com 

 

Керівникам закладів освіти, 
учителям, викладачам, студентам, магістрантам, аспірантам 

 
Із 23 вересня до 02 жовтня 2020 року відбудеться дистанційний навчальний курс “Науковий вишкіл”, 

який проводиться за підтримки Академії цифрового розвитку з метою формування та розвитку дослідницької 
компетентності у науковців, які планують наукові дослідження, або   проводять їх. До участі запрошуються 
студенти, магістранти, аспіранти, керівні, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 
освіти. 

Програма курсу затверджена протоколом № 4 від 14 липня 2020 року та опублікована на сайті 
http://bit.ly/2WdDZCN. 

В процесі навчання учасники зможуть ознайомитись із: 
• Основами організації та проведення дисертаційного дослідження, його нормативними та 

науковими аспектами; 
• Принципами академічної доброчесності у наукових дослідженнях; 
• Методами математичної статистики у наукових дослідженнях; 
• Підготовкою до публічного виступу; 
• Написанням мотиваційного есе; 
• Використанням інформаційних технологій у наукових дослідженнях. 

 
Графік навчального процесу:  
23-25 вересня – лекційні та практичні заняття онлайн. Початок о 14.00. Завершення о 19.00. З 13.00 
до 14.00 – консультації, спілкування, обговорення. 
26 вересня – 02 жовтня – виконання завдань для самостійної роботи, завантаження результатів 
роботи до Google Клас.  

 
ТОВ "Академія цифрового розвитку" є суб’єктом підвищення кваліфікації згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800. 
 
Інформація про суб'єкта: 

● Ідентифікаційний код юридичної особи 43109490. 
● Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний). 
● Освітні програми опубліковані на сайті (розділ "Програми курсів"). 
● За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ: сертифікат. 
● Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті й містить 

реєстр (розділ "Результати навчання"). 
 
Вартість навчання становить 700 грн., включає організацію навчання в захищеній віртуальній кімнаті, 

методичний супровід, консультування.  
 
За підсумками курсу учасники отримають електронний сертифікат про успішне завершення навчання 

за програмою "Науковий вишкіл" в кількості 30 годин. 
 
Анонс курсу: https://bit.ly/2XAGzTP  
Форма для реєстрації: https://bit.ly/2PCCE3T 
Сайт курсу: https://bit.ly/3h3lYO6 
 
 
З повагою,  
директор          Букач А.В. 
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