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Актуальність дисципліни обумовлена процесом модернізації,
реформ, переходу в управлінській діяльності до сучасних європейських
стандартів, що актуалізує необхідність перетворення публічної служби
України на сервісну службу, яка передовсім забезпечує потреби й інтереси
громадян, стоїть на варті загальноєвропейських принципів демократії
щодо дотримання верховенства права і прав людини. У цьому контексті
невідкладним пріоритетом постає формування нової, сучасної ефективної
системи комунікативної взаємодії органів публічної влади та місцевого
самоврядування, формування інформаційно-комунікативної культури
державного службовця.
Мета − формування системи професійної компетенції (знань,
практичних вмінь та навичок) щодо принципів, інструментів, механізмів
комунікаційної взаємодії органів державної влади та місцевого
самоврядування з об’єктами публічного управління й адміністрування
шляхом використанням відповідних методів та інформаційнокомунікаційних технологій задля покращення рівня й якості публічних
послуг, що надаються громадянам.
Основні завдання: формування навичок критичного аналізу
сучасних наукових концепцій і теорій комунікацій; підвищення рівня
управлінської компетенції за допомогою набуття спеціальної підготовки в
сфері комунікативної діяльності в публічному управлінні; оволодіння
методологією побудови взаємодії між органами публічної влади та
громадськими, бізнесовими інституціями, а також громадянами шляхом
професійно організованої комунікативної діяльності органів публічної
влади та місцевого самоврядування оволодіння методами, техніками та
технологіями розробки стратегії комунікативної взаємодії в публічному
управлінні й адмініструванні; формування навичок з нормативноправового та організаційного регулювання інформаційно-комунікативної
діяльності в публічному управлінні.

Компетентності та
результати навчання*
Перелік соціальних,
м'яких навичок (soft

Загальні
компетентності.
Здатність
до
саморозвитку
(креативність, творчість, адаптивність, і комунікабельність), формування
системного наукового світогляду, професійної в сфері комунікаційної
взаємодії в публічному управлінні, професійної комунікаційної,
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skills)

інформаційної етики та культурного кругозору. Здатність вчитися,
оволодівати новими знаннями в сфері комунікаційної взаємодії в
публічному управлінні, ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти
щодо розробки та реалізації стратегій (концепцій, планів) комунікації в
публічному управлінні та адмініструванні, автономно працювати над їх
розробкою та реалізацією. Здатність налагоджувати наукову взаємодію,
співробітництво під час розробки та реалізації комунікаційного процесу в
публічному управлінні та адмініструванні.
Фахові компетентності. Здатність кваліфіковано здійснювати
освітню
діяльність,
забезпечувати
належний
рівень
якості
наукових/навчально-методичних продуктів, послуг чи процесів та
позитивну динаміку навчальних досягнень суб’єктів освітньої діяльності.
Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати
стратегічні напрями (документи) розвитку на загальнодержавному,
регіональному, місцевому та на рівні організації стосовно управління
комунікаційною взаємодією в публічному управлінні та адмініструванні.
Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з
вирішення наукових і науково-освітніх завдань в галузі інформаційнокомунікаційної взаємодії; навички управління інформацією; здатність до
комунікації, взаємодії; відчуття ваги помилки; здатність прийняття
рішень, відповідальність. Здатність розробляти та проводити
комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та
адміністрування. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі
практики електронного урядування та електронної демократії для потреб
сталого розвитку. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати
сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські,
інформаційно-комунікаційні, в управлінській, адміністративній, науковій
та освітній (педагогічній) діяльності, оптимально використовувати
методи, та форми навчання у практичній викладацькій діяльності.
Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в
конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання. Здатність до
розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення складних
управлінських і соціальних проблем в галузі інформаційно-комунікаційної
взаємодії, вдосконалення публічного управління та адміністрування в
умовах змін. Набуття мовних компетентностей, достатніх для
представлення та обговорення результатів наукових досліджень
іноземною мовою (англійською або іншою мовою Європейського Союзу)
в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних
наукових текстів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої
освіти повинні
знати:
− основні теоретичні концепції, предмет, методи, завдання науки про
комунікації;
− принципи, форми та методи організаційного забезпечення
комунікативної взаємодії у публічному управлінні та адмініструванні;
− нормативно-правові
основи
регулювання
інформаційнокомунікативної діяльності у публічному управлінні та адмініструванні;
− принципи та механізми комунікативної взаємодії з громадськими
інститутами, бізнесом та громадянами;
− механізми підвищення ефективності використання інформаційнокомунікативних технологій для взаємодії з громадськістю та бізнесом;
− порядок звернення громадян до органів публічної влади;
− загальні засади організації та проведення консультацій з
громадськістю;
− основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії
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згідно із цілями сталого розвитку;
− зарубіжні практики організації електронного урядування та
електронної демократії;
− сучасні підходи
та інструменти е-комунікацій у публічному
управлінні;
− інформаційно-комунікаційні ресурси органів публічної влади;

уміти:

− абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати інформацію,
отриману в процесі комунікації;
− використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації
під час наукових досліджень та інноваційної діяльності;
− нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті управлінські
рішення у процесі комунікативної взаємодії;
− займатися саморозвитком, самореалізацією у процесі аналізу та
підготовки професійної документації;
− володіти арсеналом ефективних комунікативних прийомів
(інструментів), які дають змогу гармонізувати відносини між суб’єктами
публічного управління та громадськими, бізнесовими інститутами;
− здійснювати комунікацію на різних рівнях відповідно до вимог
моралі та професійної етики;
− аналізувати й оцінювати державну комунікативну політику та
представляти результати її реалізації на державному, регіональному,
місцевому рівнях;
− розробляти стратегію і тактику зв’язків з громадськістю для органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
− формувати проєкти стратегій та концепцій комунікативної
діяльності публічних органів влади;
− організовувати комунікативні взаємозв’язки в органах публічної
влади та між ними та громадянським суспільством у ході розробки та
реалізації управлінських рішень;
− застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової
комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної
влади;
− приймати обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та
конфліктних умовах, діяти соціально відповідально та свідомо;
визначати та вирішувати проблемні питання в комунікації органів
публічного управління та адміністрування.

Структура курсу*

Модуль 1. Комунікації в публічному управлінні: теоретичні,
організаційні та правові засади.
Тема 1. Теоретичні засади комунікації, комунікативного процесу та
комунікаційного простору.
Тема 2. Організаційне забезпечення комунікативної взаємодії у
публічному управлінні.
Тема
3.
Нормативно-правове
регулювання
інформаційнокомунікативної діяльності в публічному управлінні.
Модуль 2. Комунікації в організаціях системи публічного
адміністрування.
Тема 4. Організація внутрішньоорганізаційної комунікації в
публічному управлінні та адмініструванні.
Тема 5. Комунікації з громадськістю в публічному управлінні та
адмініструванні.
Тема 6. Електронне урядування в сучасній системі публічного
управління.
Модуль 3. Практичні засади формування та реалізації
комунікаційної взаємодії в публічному управлінні на основі
сучасних технологій.
Тема 7. Основні засади формування та реалізації комунікаційної
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стратегії в публічному управлінні та адмініструванні.
Тема 8. Публічний виступ та технології комунікації з цільовою
аудиторією.
Години
(лекц./
сем.)

Тема
Тема 1. Теоретичні засади
комунікації, комунікативного
процесу та комунікаційного
простору

-/-

Тема 2. Організаційне
забезпечення комунікативної
взаємодії у публічному
управлінні
1/-

Тема 3. Нормативно-правове
регулювання інформаційнокомунікативної діяльності в
публічному управлінні

1/1

Результати навчання за
дисципліною
Знати:
Поняття та сутність
комунікацій в публічному
управлінні. Наукова
парадигма комунікації у
публічному управлінні.
Види комунікацій. Способи
і засоби комунікації.
Класифікація комунікації
та інформації.
Поняття та базові елементи
комунікативного процесу.
Комунікативна підсистема
в публічному управлінні.
Знати:
Принципи забезпечення
комунікативної взаємодії в
публічному управлінні.
Основні функції
комунікативних підрозділів
(фахівців з комунікацій) в
публічному управлінні.
Місце комунікативного
підрозділу в структурі
органу публічної влади та
місцевого самоврядування.
Знати:
Закони України, в яких
визначаються окремі
аспекти комунікативної
діяльності у публічному
управлінні. Закони
України, що регулюють
діяльність засобів масової
інформації. Нормативноправові акти, що
регулюють окремі питання
взаємодії органів публічної
влади та місцевого
самоврядування із
громадськістю.
Поняття звернення
громадян. Форми, види та
основні вимоги до
звернення. Права
громадянина при розгляді
звернення. Порядок
надсилання та розгляду
електронної петиції.

Завдання
Вивчити самостійно:
Інформаційний та
комунікативний
простори у сфері
публічного управління.
Комунікативні бар’єри:
види, причини їх
виникнення та способи
усунення.

Вивчити самостійно:
Типи та структура
комунікативних
підрозділів в
публічному управлінні.
Лідерські позиції
органів публічного
управління та/або їх
посадових осіб у
певному
комунікативному
просторі.
Вивчити самостійно:
Принципи
комунікативної
діяльності в публічному
управлінні, встановлені
в положеннях
Конституції України.
Аспекти комунікативної
діяльності у публічній
сфері, що
унормовуються
Цивільним та
Кримінальним
кодексами України.
Інструкція з діловодства
щодо звернень
громадян. Порядок та
особливості розгляду
звернень громадян
органами публічної
влади та іншими
суб’єктами діяльності у
сфері публічного
управління. Організація
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Тема 4. Організація
внутрішньоорганізаційної
комунікації в публічному
управлінні та адмініструванні

-/-

Тема 5. Комунікації з
громадськістю в публічному
управлінні та адмініструванні.

1/1

Тема 6. Електронне
урядування в сучасній системі
публічного управління
1/1

Знати:
Вертикальні та
горизонтальні комунікації
в системі публічного
управління та
адміністрування. Форми та
методи
внутрішньоорганізаційної
комунікації в публічному
управлінні.
Організація ділової
комунікації в публічному
управлінні. Стилі ділової
комунікації та управління.
Комунікативна культура в
органах публічної влади та
місцевого самоврядування.
Знати:
Громадська думка та її
значення у формуванні та
реалізації державної
політики. Види публічних
заходів. Форми
консультацій із
громадськістю.
Методи вивчення,
оцінювання та врахування
громадської думки під час
прийняття управлінських
рішень. Інструменти
взаємодії посадових осіб
публічної влади з
громадськістю. Порядок
проведення консультацій із
громадськістю.
Орієнтовний план
проведення консультацій із
громадськістю.
Практика держав світу по
організації консультацій з
громадськістю. Системи
впливів в процесі
проведення консультацій з
громадськістю.
Знати:
Державна інформаційна
політика в Україні в
умовах розвитку
інформаційного
суспільства. Державна
політика та державне
управління розвитком
інформаційного
суспільства та
електронного урядування.

особистого прийому
громадян.
Вивчити самостійно:
Зміст і структура
внутрішньоорганізаційн
ої комунікації в
публічному управлінні.
Інформація та вимоги до
неї. Організація та
ведення документообігу
в органах публічної
влади та місцевого
самоврядування.

Вивчити самостійно:
Поняття, види,
класифікація та
структура колегіальних
консультативнодорадчих органів.
Діяльність громадських
рад при органах
державної влади та
органах місцевого
самоврядування:
основні завдання,
функції, повноваження,
формування складу
представників. Участь
громадської ради у
прийняті управлінських
рішень та інструменти її
взаємодії з органами
публічної влади.

Вивчити самостійно:
Системи оцінювання
розвитку
інформаційного
суспільства та
електронного
урядування.
Інформаційнокомунікаційне
забезпечення
ефективної діяльності
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Тема 7. Основні засади
формування та реалізації
комунікаційної стратегії в
публічному управлінні та
адмініструванні

1/-

Тема 8. Публічний виступ та
технології комунікації з
цільовою аудиторією

1/1

Концептуальні засади та
умови успішного
впровадження
електронного врядування.
Інформаційна безпека в
електронному урядуванні.
Основні напрями евзаємодії держави та
суспільства.
цифровий підпис.
Знати:
Роль, мета, завдання,
функції, види, користувачі
та бенефіціари
комунікаційної стратегії.
Основні етапи формування
та реалізації
комунікаційної стратегії.
Стратегічні та оперативні
цілі. Визначення цільової
аудиторії, основних форм і
каналів комунікації.
Оцінка поточної ситуації
на основі проведення
PEST-аналізу та SWOTаналізу. Планування
ресурсів для забезпечення
реалізації стратегії.
Знати:
Різновиди публічного
виступу. Професійна
лексика та етичні норми
спілкування.
Комунікативні ситуації та
комунікативна поведінка.
Інструментарій ораторської
майстерності. Мовні
особливості публічного
виступу.
Види презентаційних
матеріалів, вимоги до їх
структури, змісту й
оформлення. Програмні
сервіси для створення
презентацій. Засоби та
прийоми вербальної й
невербальної комунікації.
Сучасні підходи до
використання екомунікації. Інструменти екомунікації у діяльності
суб’єктів публічного
управління. Ефективність
комунікації у соціальних
мережах.

влади. Інформатизація
органів влади.
Електронний уряд:
проблеми та пріоритети.
Надання електронних
послуг. Електронний
документообіг та
електронний
Вивчити самостійно:
Нормативно-правовий,
організаційний,
інституціональний,
фінансовий, кадровий,
мотиваційний
механізми формування
та реалізації
комунікаційної
стратегії.
Ключові показники
ефективності та методи
оцінки комунікаційної
стратегії.

Вивчити самостійно:
Роль і значення
публічного виступу у
діяльності посадових
осіб органів публічної
влади, політичних і
громадських діячів.
Організація та етапи
підготовки спікера до
публічного виступу.
Оцінка можливих
варіантів реакції
співрозмовників.
Запобігання конфліктів
під час публічного
виступу. Вивчення
громадської думки щодо
діяльності органів
публічної влади та
надання
адміністративних
послуг за допомогою
засобів е-комунікації.
Програмне
забезпечення.
Інформаційнокомунікаційні ресурси
органів публічної влади.

8

Місце дисципліни в
освітній траєкторії
здобувача вищої освіти

Дисципліна інтегрує відповідно до свого предмету знання з
іншими галузями знань: соціологічних, педагогічних, психологічних,
економічних наук тощо.
Перелік дисциплін, для вивчення яких передує дисципліні: ОК1
Філософія освіти і методологія наукових досліджень, ОК2
Гносеологічні, аксіологічні, праксеологічні аспекти публічного
управління, ОК11 Іноземна мова та академічне письмо, ОК7
Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність
Перелік дисциплін, для вивчення яких обов’язкове знання
даної дисципліни: ОК6 Демократизація механізмів публічного
управління та адміністрування, ОК8 Викладання і навчання в сучасній
вищій освіті
Розширена інформація

Дисципліна передбачає навчання із застосуванням наступних
Методи, технології
методів:
метод наукового пізнання, метод критичного аналізу, методи
навчання та викладання
оцінки і синтезу комплексних ідей, інтерактивні методи (робота в
парах та малих групах), дистанційні методи (online-сервіси),
мультимедійний метод (презентація), діалогові методи, неімітаційні
методи (проблемна (дискусійна) лекція, ситуаційні (дискусійнодослідницькі) практичні завдання, дискусія, ситуаційні вправи),
імітаційні методи (формування системного підходу до вирішення
наукових проблем, виділення варіантів гіпотез розв’язання проблем,
налагодження ділових та особистих контактів)..
Лекції забезпечують здобувачів вищої освіти науковопрактичними матеріалами з основ, теорії і практики комунікативного
процесу, із загальних питань організаційного, нормативно-правового
та інших механізмів комунікативної взаємодії в публічному управлінні
і адмініструванні, технології публічного виступу, презентації
результатів та професійної самопрезентації, що є основою для
самостійного навчання здобувачів вищої освіти.
На практичних заняттях формуються навички критичного
мислення, здатність логічно, аргументовано висловлювати власні
погляди з певного питання, активізації пізнавальної діяльності
здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з предметом
навчання сприяють завдання для самостійної роботи, виконання яких
надає здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні
знання на практиці.
Самостійне навчання реалізується також у підготовці до
практичних занять, у виконанні індивідуальних творчих завдань, у
роботі з підготовки мультимедійних презентацій, що будуть
проаналізовані, обговорені та оцінені в академічних групах.
Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти
розвиватимуть навички самостійного навчання, критичного аналізу
наукової літератури та матеріалів інформаційних ресурсів, синтезу та
аналітичного мислення.
Засоби навчання
Інформаційні ресурси*

Мультимедійна апаратура, екран, бібліотечні фонди, проектор,
фліпчарт
Основна література
1. Городенко Л. Теорія мережевої комунікації: монографія / за заг.
наук. ред. В.Ф. Іванова. К.: Академія української преси, Центр вільної
преси, 2012. 387 с.
2. Дзяна Г, Андріїв М. Роль комунікації в реалізації компетенцій
органів публічної влади. Ефективність державного управління. 2018. Вип.
2(55). Ч. 1. С. 72-79. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/20123/doc/2/06.pdf.
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3. Дзяна Г. Налагодження комунікації між владою і суспільством у
період проведення реформ. Теорія та практика державного управління.
2017. № 2. С. 1-7.
4. Дрешпак В.М. Інформаційний, комунікативний, семіотичний
простори державного управління: спільне, відмінне та особливе. Публічне
адміністрування: теорія та практика. 2012. Вип. 2(8). URL:
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik%20/2012-02(8)/12dvmsvo.pdf.
5. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.
Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред.
Ю.В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010.
820 с.
6. Єганов В.В. Проблеми та перспективи впровадження системи
електронного урядування в Україні. Державне будівництво. 2012. № 2.
URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2012-2/doc/1/05.pdf.
7. Зяйлік М. Комунікації як ефективний інструмент управління.
Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні
: матеріали І міжрегіональної науково-практичної конференції,
м. Тернопіль, 21 травня 2019 року. Т. : ТНТУ, 2019. С. 73-74.
8. Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади :
монографія / В.С. Куйбіда, О.В. Карпенко, А. В.Дуда [та ін.] ; за заг. ред. В.
С. Куйбіди, О. В. Карпенка. К. : КП «Компринт», 2018. 364 с.
9. Кандагура К.С. Комунікативні проекти в умовах інформаційного
суспільства: вітчизняні та зарубіжні моделі. Науковий вісник Академії
муніципального управління: зб. наук. праць. Серія: Управління. 2015. Вип. 1.
С. 139-149.
10. Клімушин П.С. Стратегії та механізми електронного урядування в
інформаційному суспільстві : монографія. Х. : Вид-во ХарРІНАДУ
«Магістр», 2016. 524 с.
11. Клімушин П.С., Серенок А.О. Електронне урядування в
інформаційному суспільстві : монографія. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
«Магістр», 2010. 312 с.
12. Кропивницький В.С., Жукова І.В. Вивчення та аналіз соціальних
запитів громадян для коригування державних рішень. Науковий вісник:
державне управління. 2019. № 2. C. 76-83.
13. Лашкіна М.Г. Нові підходи до комунікації в публічному просторі
державного управління. Публічне управління: теорія та практика. 2013.
Вип. 1. С. 10-18.
14. Литвинова Л.В. Особливості комунікативної культури в органах
публічної влади. Державна служба, служба в органах місцевого
самоврядування. 2014. С. 35-44.
15. Омельчук А.І. Комунікативна культура державногослужбовця:
понятійно-категорійна сутність. Державне управління: удосконалення та
розвиток. 2011. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=312.
16. Почепцов Г.Г. Сучасні інформаційні війни. К. 2016. 498 с.
17. Радченко О.В., Погорєлий С.С. Моделювання інформаційної
взаємодії між органами публічної влади та суспільством. Державна
політика. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. С. 77-81. URL :
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/2/06.pdf.
18. Романенко Є.О., Чаплай
І.В.
Шляхи оптимізації державної
комунікативної політики в Україні. Публічне адміністрування та
національна
безпека.
2019.
№
2.
URL:
https://www.internauka.com/uploads/public/15607809568549.pdf.
19. Теоретичні засади та організаційні механізми реформування
державної служби в Україні : монографія / Н. Л. Гавкалова, Л. Й. Аведян, Л.
Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Н. Л.
Гавкалової. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 312 с.
20. Топольницька Т.Б. Комунікативний аспект у формуванні іміджу
органів публічної влади. Економіка і суспільство. Вип. 20. 2019. С. 593-598.
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21. Фінклер Ю. Мас-медіа та влада: технологія взаємин. Львів: АзАрт,
2013. 107 с.
22. Чаплай І.В. Комунікація в державі та суспільстві: термінознавчі
аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. №1.
URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1109.
23. Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів
публічної влади. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016.
Вип. 2. С. 59-66.
24. Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної
політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.
Вернадського. Серія «Державне управління». 2020. Том 31 (70). № 3. С. 193197.
25. Шпига П.С., Хмельницька М.О. Цифрові комунікації між владою та
громадою: проблеми, ризики, бар’єри. Державне управління: теорія та
практика.
2019.
№2.
С.
13-20.
URL
:
http://epatp.academy.gov.ua/pages/dop/26/files/72713687-acec-4e4e-8f37e95f2ec8e8f1.pdf.
26. Zhukova I.V. Methodological aspects of public-civic communication
research. Public management. 2019. № 5(20). pp. 75-84.
Підручники та посібники
27. Алюшина Н.О. Ділова комунікація в державних інституціях
(дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. К. : НАДУ,
2015. 92 с.
28. Бєльська Т.В., Дєгтяр О.А., Волик С.В. Лідерство і комунікації в
публічному управлінні : конспект лекцій для студентів спеціальності 281 –
Публічне управління та адміністрування; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.
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Правила та вимоги
Оцінювання досягнень
здобувача вищої
освіти*

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Поточний контроль та самостійна робота

ІТПЗ

Всього

1/ІТПЗ 2
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

10

10

10

10

30/30

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з
можливістю
повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

0-34

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

зараховано
задовільно
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Дедлайни та
перескладання*

Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється відповідно
до Положення про організацію освітнього процесу в ДЗВО «УМО»
Режим доступу: http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4

Правила
академічної Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється обов’язково
доброчесності*
згідно до вимог норм доброчесності
− Режим доступу: http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti
Навчання
здобувачів У сучасних умовах гуманізації освіти, її відкритості та вимог
вищої
світи
з забезпечення усіх верств населення високим рівнем освіченості,
особливими потребами особливу увагу необхідно звернути на організацію навчальної
діяльності з особами, які мають особливі потреби. Це питання
набуває актуальності через постійне зростання кількості таких осіб,
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