
Національний університет водного господарства та природокористування  

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник голови  

науково- методичної 

ради НУВГП 

е-підпис Валерій СОРОКА  

1.02.2022 
 

06-08-224S 
 

СИЛАБУС 

освітньої компоненти 

SYLLABUS 

Управлінська культура Management culture 

Шифр за ОП ВК4 Code in Educational Program 

Освітній рівень:  

бакалаврський (перший) 

Educational level: 

Bachelor’s (first) 

Галузь знань:  

Управління та 

адміністрування 

07 Field of knowledge: 

Management and 

administration 

Спеціальність:  

Менеджмент 

073 Specialty: 

Management 

Освітня програма:  

Менеджмент 

Educational program: 

Management  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

РІВНЕ -2022  



Силабус освітньої компоненти «Управлінська культура» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». Рівне. НУВГП. 

2022. 12 ст.  

 

Розробник силабусу: Судук О.Ю., к.с.г.н., доцент кафедри менеджменту 

 

ОПП на сайті університету: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17885  

 

Силабус схвалений на засіданні кафедри менеджменту 

Протокол № 8 від “4” січня 2022 року  

Завідувач кафедри: _________д-р.тех. наук., професор  Кожушко Л.Ф. 

 

Керівник (гарант) освітньої програми: к.е.н., доцент  Щербакова А.С. 

 

Силабус схвалений науково-методичною радою з якості ННІЕМ  

Протокол № 5 від «31» січня 2022 року  

 

Голова науково-методичної ради з якості ННІЕМ: д-р.економ.наук, професор 

Ковшун Н.Е. 

 

СЗ №-529 в ЕДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Судук О.Ю., 2022 

© НУВГП, 2022 

  

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17885


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Освітня програма Менеджмент 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Рік навчання, cеместр 3 рік, 5 семестр (денна) 

2 рік, 4 семестр (заочна) 

Кількість кредитів 3 

Лекції: 16 год – денна; 4 год. – заочна 

Практичні заняття: 14 год – денна; 4 год. – заочна 

Самостійна робота: 60 год. – денна; 82 год. – заочна  

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна, заочна 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

Лектор 

 

Cудук Олена Юріївна, к.с.г.н., доцент кафедри 

менеджменту 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Cудук_Олена

_Юріївна  

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4620-4389       

Як комунікувати o.y.suduk@nuwm.edu.ua   

0677097298 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни 

в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета і цілі 

Вивчення курсу «Управлінська культура» спрямоване на формування 

висококваліфікованих фахівців у галузі менеджменту. В процесі вивчення 

дисципліни здобувачі отримують можливість формування здібностей до 

самооцінки, самоконтролю, самореалізації, відпрацювання можливих 

моделей поведінки в ситуаціях стрес-менеджменту, розуміння логіки 

управлінської діяльності, уміння і психологічну готовність управлінців 

працювати в команді та будувати її, що в кінцевому результаті сприятиме 

формуванню нової парадигми діяльності менеджера. Акцентовано увагу на 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Cудук_Олена_Юріївна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Cудук_Олена_Юріївна
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дослідженні поведінки та її зв’язок із культурою управління. 

Досліджується взаємодія особистості, груп, організації та середовища. 

Особлива увага приділяється теоріям, моделям та методам управлінської 

культури. 

Головною метою дисципліни «Управлінська культура» є забезпечення умов 

і можливості формування та засвоєння студентами певного кола знань, 

умінь, навичок і поведінки в ситуаціях управлінської діяльності. Значна 

увага приділяється практичному, прикладному характеру дисципліни, що 

дасть можливість кожному студентові визначити шляхи формування 

власного іміджу, розвитку особистісного творчого потенціалу для 

майбутньої професійної діяльності. Знання, отримані студентами під час 

вивчення дисципліни «Управлінська культура», повинні забезпечити їм 

можливість вироблення обґрунтованої професійної позиції по відношенню 

до проблем організацій. 

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1818  

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗК. 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК. 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК. 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК. 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК. 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК. 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ФК 7. Здатність обирати та використовувати  сучасний інструментарій 

менеджменту. 

ФК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту. 

ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

ФК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

ФК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН) 

4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.  

12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1818


відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
Лекцій 16 год Прак./сем. 14 год Самостійна робота 60 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 4 
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

здійснювати управлінський вплив на інших через комплексне 

використання підходів до мислення;. методами нейтралізації 

стресу; ознайомитися з функціями управлінської культури; 
використовувати методи управління часом; приймати правильні 

управлінські рішення; застосовувати основні стилі реалізації 

процесу прийняття управлінських рішень; формувати основні 

особистісні профілі управлінських рішень. 

Методи та технології навчання інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

семінари (індивідуальна та групова форма роботи); ділові ігри; 

презентації, дослідження, обговорення, експертиза проектних 

рішень, виконання курсової роботи. 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

застосовувати методологічні підходи розвитку управлінської 

культури керівників; ознайомитися з управлінськими 

технологіями і культурою управління; вивчити концептуальні 

підходи до самоменеджменту Л. Зайверта, концепцію 

особистісних обмежень М. Вудкока і Д.Френсіса, критерії 

ефективного самоменеджменту за теорією Кейт Кінан; освоєння 

методів нейтралізації стресу та управління часом 

Методи та технології навчання інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

командне вирішення завдань (групова форма роботи); 

дослідження, обговорення, виконання творчих завдань. 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 9 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства та командної роботи 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

демонструвати лідерство у соціальних та ділових стосунках; 

аналізувати стилі керівництва людьми; визначати головні 

характеристики для ефективної командної роботи; будувати 

портрет сучасного лідера; формувати власні лідерські стратегії; 

управляти власною харизмою; формувати авторитет керівника 

Методи та технології навчання лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); командне вирішення 

завдань (групова форма роботи); рольові ігри; дослідження, 

обговорення, компетентнісний метод, моделювання професійної 

діяльності виконання творчих завдань. 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 12 

Оцінювати правові, соціальні, економічні наслідки функціонування організації 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

планувати ділову кар'єру менеджера; формувати особистий план 

із працевлаштування; оптимізувати витрати часу; ідентифікація, 

аналіз і ранжування очікувань заінтересованих сторін організації 

з позицій формування ефективної управлінської культури; 

збирання та оцінювання  інформації щодо управлінської 



культури для прийняття рішень і формування пропозицій до 

програм розвитку організації. 

Методи та технології навчання інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

командне вирішення завдань (групова форма роботи); 

обговорення, виконання творчих завдань 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 14 

Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 

ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

ознайомитися з психогігієною та збереженням психічного 

здоров'я особистості; обирати адекватні стилі поведінки у 

конфлікті; вивчити закономірності взаємовідносин людей у 

конфліктних ситуаціях; вести себе в конфліктних ситуацій; 

ознайомитися з методами та принципами подолання стресу; 

будувати «Дерево» конфлікту як процесу; виявляти характер, 

причини конфліктних ситуацій у виробничих колективах; 

оцінювати наслідки конфліктних ситуацій. Рівні розв'язання 

конфліктів; вести переговори та переговорний процес як засіб 

вирішення конфліктних ситуацій в управлінні. 

Методи та технології навчання інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

проектно-дослідницький метод, компетентнісний метод, 

моделювання професійної діяльності, робота в мікрогрупах, 

аналіз конкретних ситуацій (case study), виконання 

розрахункових та творчих завдань 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 16 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

узагальнення матеріалів аналізу для формування пропозицій 

щодо удосконалення управлінської культури; аналіз практик 

формування управлінських культур на прикладі вітчизняних та 

іноземних фірм; аналіз ефективності стратегій організацій з 

позиції формування ефективної управлінської культури; основні 

аспекти формування іміджу. 

Методи та технології навчання організаційно-психологічний аналіз; дослідження, обговорення, 

компетентнісний метод, виконання творчих завдань; кейс-задачі; 

Ессе; індивідуальна робота; самостійна робота 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали  40 

Усього за дисципліну 100 
 

 

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Теми лекційних занять: 

Тема 1. Концептуальні основи управлінської культури 

Сутність, сенс культури. Суспільні функції культури. Структура 

управлінської культури, її види. Особистісна і професійна культура 

керівника. Зв’язок між загальною, професійною та корпоративною 

культурою Культура керівника як чинник ефективності управління.  



Методологічні підходи розвитку управлінської культури керівників. 

Управлінські технології і культура управління. 

 

Тема 2. Управлінська культура в контексті управлінської діяльності  

Сенс і цілі управління. Чинники зміни цілей і характеру управління. Логіка 

управління та його ефективність. Етика управління та психологічний 

клімат. Моральнісна культура в системі управління. Культура прийняття 

управлінських рішень. Сутність поняття «управлінське рішення». Рівні 

організації управлінських рішень. Основні стилі реалізації процесу 

прийняття управлінських рішень. Основні особистісні профілі 

управлінських рішень. Культура управлінського впливу у формах та 

методах звернення керівника до працівників. Культура прийняття 

управлінських рішень на основі психогеометрії. Культура делегування 

завдань та повноважень керівником. Суть, переваги делегування завдань і 

повноважень. Психологічні бар’єри успішного делегування. Межі 

делегування керівником завдань і повноважень. Технологія делегування 

керівником завдань і повноважень. Особливості сприйняття делегування 

підлеглими. 

 

3. Психологічні теорії особистості в контексті управлінської діяльності 

Психоаналітична концепція З. Фройда. Аналітична психологія К. Юнга. 

Індивідуальна психологія А. Адлера. Когнітивна психологія. Глибинна 

психологія К. Хорні. Гуманістична психологія. 

 

Тема 4. Психологічні вимоги до менеджера. Стиль та соціо-

психологічні аспекти керівництва 

Культура в системі лідерства керівника. Типологія стилів керівництва. 

Принципи і прийоми керівництва, особливості стосунків. Феномен 

керівництва. Типи менеджерів в американській культурі. Психологічна 

спадщина номенклатури. Типи керівників у вітчизняній практиці. Якості і 

риси успішного керівника. Сoцiaльнo-психoлoгiчнa культурa як чинник 

успiшнoстi упрaвлiнськoї дiяльнoстi керiвникa. Сoцiaльнo-психoлoгiчнi 

риси ефективнoгo керiвникa. Типoлoгiя керiвникiв зa сoцiaльнo-

психoлoгiчними рисaми. Кoнфлiктoлoгiчнa кoмптентнiсть в структурi 

сoцiaльнo-психoлoгiчнoї культури керiвникa. Упрaвлiнськa кoмунiкaцiя 

керiвникa. керiвникa. Формування управлінської культури майбутнього 

керівника.  

 

Тема 5. Психологічні особливості управління. 

Феномен влади: ідентифікація можливостей. Моделі управління: переваги і 

недоліки Сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт як вaжливий oргaнiзaцiйний 

пoкaзник сoцiaльнo-психoлoгiчнoї культури керiвникa. Метoдики 

дoслiдження сoцiaльнo-психoлoгiчнoї культури oсoбистoстi керiвникa й 

сoцiaльнo-психoлoгiчнoї взaємoдiї у кoлективi. Шляхи рoзвитку сoцiaльнo-

психoлoгiчнoї культури. Культура управління як чинник соціального 



прогресу. Цілі й завдання культури управлінського спілкування. 

 

Тема 6. Культура управління конфліктами 

«Дерево» конфлікту як процесу. Характер, причини конфліктних ситуацій 

у виробничих колективах. Наслідки конфліктних ситуацій. Рівні 

розв'язання конфліктів. Деякі типові приклади розв'язання виробничих 

конфліктів. Методи розв’язування конфліктів. Західні моделі 

прогнозування і розв'язання конфліктних ситуацій. Управління 

внутрішньоособистісним конфліктом. Конфліктні особистості. Переговори 

та переговорний процес як засіб вирішення конфліктних ситуацій в 

управлінні. 

 

Тема 7. Культурно-психологічні основи управлінських функцій 

менеджера 

Психологічний зміст функцій управління. Психосоціологічні особливості 

стратегічної функції. Психологічні аспекти прийняття управлінських 

рішень. Психологічні основи авторитету керівника. Управління 

нововведеннями. Класифікація затрат робочого часу курівника і склад 

норми часу. Діагностика робочого часу. С/В. Причини втрат часу. 

Планування часу керівників і спеціалістів. Шляхи підвищення 

ефективності використання робочого часу. 

 

Тема 8. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна 

ідея організації 

Поняття технології розвитку управлінської культури. Сутнісна 

характеристика технології розвитку управлінської культури керівників. 

Гештальтпсихологія для практики іміджології. Імідж організації. Як 

створити собі імідж. Науково-методичний супровід розвитку управлінської 

культури керівників. Суть поняття «інформаційно-аналітична культура 

керівників. Роль і місце інформаційно-аналітичної культури в 

управлінській діяльності керівників.  

 

Теми практичних занять 

1. Виникнення та становлення управлінської культури як науки. 
2. Колектив як об’єкт управління. Тайм-менеджмент в культурі 

управління. 
3. Виміри культури і моделі організацій. 
4. Культура управління людськими ресурсами (підбір персоналу: методи 

пошуку та відбору кандидатів). 
5. Психологія стресу у діяльності керівника. 
6. Формування іміджу організації. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Комунікативні навички (письмове, вербальне, невербальне спілкування), 

здатність виступати публічно, здатність управляти власним часом (навики 

тайм-менеджменту), базові навички переговорів, уміння слухати і чути, 



навики гнучкості та адаптованості до ситуації, формування власної думки 

та прийняття рішення в умовах невизначеності, здатність управляти своїми 

емоціями та емоціями інших людей, ініціативність, лідерські навички; 

проявляти вміння системного мислення, вміння розуміти, характеризувати 

себе та своє соціальне оточення, обирати адекватні стилі поведінки у 

конфлікті. 

Форми та методи навчання 

Активні методи навчання: робота в групах, презентації, тренінги, 

семінаробговорення (дискусія), ситуативні задачі та навчальні ігри, метод 

кейсів, моделювання професійної діяльності, проблемно-пошукові методи; 

метод проектного навчання; методи колективної розумової діяльності; 

метод застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчанні та ін. 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 

виконати практичні завдання, вчасно здати модульні контролі знань, 

самостійну роботу, приймати участь у семінарах, форумах. Студенти 

можуть виконувати альтернативні завдання, які забезпечуватимуть 

досягнення встановлених результатів навчання, за попереднім 

погодженням з викладачем. 

Критерії оцінювання встановлюються окремо до кожного навчального 

завдання. При оцінюванні результатів роботи враховується: повнота і 

якість виконання завдання (не менше 60% балів, виділених на завдання); 

вчасність виконання завдання (до 40% балів за завдання).  

За вчасне та якісне виконання практичних завдань студент отримує 

обов’язкових 60 балів, а також: 20 балів – модуль №1; 20 балів – модуль 

№2. Усього 100 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання наукових робіт, 

есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи 

можуть вибрати самостійно та погодити із викладачем. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 

удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
За кожним змістовим модулем проводиться по одному модульному 

контролю. Модульні контролі проводяться у тестовій формі на платформі 

https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка навчального процесу. 

У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали (10 

балів), рівень 2 – 6 запитань по 1 балу (6 балів), рівень 3 – 2 запитання по 2 

бали (4 бали). Усього – 20 балів. 
Порядок проведення поточних і семестрових контролів та інші документи, 

пов’язані з організацією оцінювання та порядок подання апеляцій 

наведений на сторінці Навчально-наукового центру незалежного 

оцінювання за посиланням - https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumentiВ
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumentiВ


Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 

індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути 

долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу. 

В освітньому процесі використовують наукові досягнення викладача курсу, 

механізми та процедури в освітньому процесі університету 

https://nuwm.edu.ua/sp  

Інформаційні ресурси 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма 

темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення;  

2. Пакет тестових завдань за кожним змістовим модулем та в цілому за 

курсом дисципліни; 

3. Розвиток управлінської культури керівників професійно-технічних 

навчальних закладів: посібник / В. І. Свистун, В. С. Болгаріна, В. А. 

Григор’єва, Г. В. Єльникова, Л. Д. Кузьмінська, Ю. С. Палькевич, Л. М. 

Петренко; за ред. В. І. Свистун. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – 141 с. 

4. Карузо Д. Р. Емоційний інтелект керівника. Як розвивати й 

використовувати чотири базові навички емоційного лідера, пер.з англ. К.: 

Самміт-Книга, 2016. 295 с. 

5. Сагер Л. Ю. Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: 

теорія, методика, практика: монографія. К.: ЦУЛ, 2018. 196 с. 

6. Адізес І. Командне лідерство. К.: Наш формат, 2018. 304 с. 

7. Соціальна відповідальність: практичний аспект/ Навчальний посібник/ 

О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. К. : 

Видавничий дім «Кондор», 2020. 244 с.  

8. Максименко А. Г. Соціально-психологічний клімат як складова 

організаційної культури. / А. Г.Максименко, Н. Д. Чуприна // Ефективна 

економіка. 2018. № 10. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6607.  

9. Соціально-психологічні технології управління військовими колективами: 

Навчально-методичний посібник / Т.Л. Грицевич, О.С. Капінус, Т.М. 

Мацевко, П.П. Ткачук. Львів: НАСВ, 2018. 256 с. 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Відповідно до цього документа і реалізується 

право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на 

курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно з 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti.  Оголошення стосовно дедлайнів складання та 

перескладання оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/  

https://nuwm.edu.ua/sp
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6607
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/


Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно з відповідним положенням 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Також студенти можуть самостійно 

на платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. При 

цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 

очікуваними навчальними результатами дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання  

До викладання курсу можуть, за згодою, долучатись представники бізнесу, 

що мають успішний досвід впровадження і практику застосування 

положень, принципів та інструментів самоменеджменту 

Правила академічної доброчесності 

Перед початком курсу кожному студенту доцільно ознайомитися з 

«Кодексом честі», розміщеним на сторінці навчальної дисципліни на 

платформі MOODLE та прийняти його умови.  

За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 

контролю, студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 

нього виникає академічна заборгованість. 

За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 

оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності.  

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі 

курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного агентства 

стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 

НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування 

Студенти обов’язково повинні відвідувати усі заняття, де передбачається 

колективна робота у мікрогрупах та проводяться презентації виконаних 

студентами робіт. Усі інші види робіт студент може виконувати 

самостійно, дотримуючись встановлених дедлайнів. У разі відсутності 

студента на занятті, що передбачає виконання колективної роботи, з 

поважної причини (підтверджується документально) студенту видається 

альтернативне завдання.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно 

відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати смартфони, 

планшети та ноутбуки. 

Оновлення 

Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть вноситися за ініціативою 

викладача, враховуючи зміни у законодавстві України, наукові досягнення 

у сфері самоменеджменту, управління власним життям, ефективних 

комунікацій, тайм-менеджменту та емоційного інтелекту, а також за 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/


результатами зворотного зв’язку зі студентами у порядку, визначеному 

нормативними документами НУВГП. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 

подання пропозицій викладачу стосовно змін у галузі психології та 

використання сучасних технологій навчання. За таку ініціативу студенти 

можуть отримати додаткові бали. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 

академічну мобільність:  

  Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/  

  Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 

академічної мобільності в Національному університеті водного 

господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 

року № 579 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних інформаційних 

ресурсів:  

  електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki  

  Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-

avtoram  

  База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/  

  Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-

dostupu-doresursiv-i-servisiv 
 

 

 

Лектор, к.с.г.н.,  

доцент кафедри менеджменту                                                             Судук О.Ю.  
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