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Інформацію про конференціі, у тому числі й закордонні.  

Інформацію про конференції як в Україні так і закордоном 

Можливості про спільні проєкти в галузі 

Все добре. 

Все добре 

Актуальні новини освіти та науки 

Стажування, новації в освіті 

Майстер-класи, тренінги, круглі столи 

Про захисти диссертаций  

- 

Результати конференцій,семінарів,спец.рад 

Стосовно стажування та публікацій в науково-методичних базах 

Міжнародні та всеукраїнські заходи 

Особисті сторінки членів організації 

Щодо публікації у високоцитованих журналах (по можливості Scopus/Web of Science), стажування 
за кордоном, по можливості складання тестів для одержання сертифікату знань з англійської мови 

- 

Своєчасне висвітлення результатів публікаційної діяльності 

Співпрацю із колегами із Європи  

Можливості онлайн стажування з видачею сертифіката, вебінари на актуальні теми 

Про наукові комунікативні заходи з проблем публічного управління 

Матеріали методологічних семінарів 



більше інформації про можливість друку статей в журналах з гуманітарних наук, що входять до 
наукометричної бази даних Scopus та Web of Science 

Практично все, що має відношення до держуправління, держслужби, децентралізаціі, управління 
персоналом. 

- 

 

 

 

 

Слід проводити регіональні зустрічі.  

Проведення семінарів та зустрічей раз в квартал для членів ГО «ВАДНД» 

Заходи офлайн для знайомств 

Все добре!  



Все добре 

Без відповіді  

Частіше проводити зустрічі для обміну інформацією  

Організовувати з певною періодичністю зустріч усіх членів організаціі 

Все добре 

- 

Більше спілкування,та організаційних заходів 

Хотілося би мати членський квиток, сертифікат, або якийсь документ, що засвідчує членство 

Проведення щорічного круглого столу у дистанційному форматі з членами ГО «ВАДНД» для 
складання плану діяльності ГО на наступний рік 

Все добре 

По можливості надання нових пропозицій щодо публікацій у журналах Scopus/Web of Science 

Займіться доброчесністю і якістю наукових робіт 

Висвітлення діялності організації в інтернет блогосфері.  

Не вистачає живої комунікації. Необхідно, хоча-би 3-4 на рік зустрічатися і не лише в Києві.  

Шукати інші джерела фінансування, брати гроші не за членство, а за щось конкретне - публікації, 
наприклад 

Успіхів! 

Організовувати періодичні форуми. 

Робити розсилку на електронну пошту про новини або оновлення на сайті 

Запозичити досвід подібних структур 

- 

 


