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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Актуальність навчальної дисципліни полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства особливо важливе значення має створення умов для стабільного 

соціального та гуманітарного розвитку України, побудови соціальної політики, що зумовить 

соціальний прогрес країни. Саме діяльність держави, спрямована на регулювання, розвиток та 

стабілізацію соціальних відносин у суспільстві та задоволення соціальних потреб людини, є 

визначальною у соціальному розвитку. Трансформаційні перетворення в соціальній політиці, 

зокрема в соціальній та гуманітарній сферах життєдіяльності українського суспільства, 

спрямовані на утвердження в них загальнолюдських цінностей - добробуту, соціальної 

справедливості, здоров'я, соціальної мобільності, зрілих світоглядно-ціннісних орієнтацій, 

сучасної освіти, розвиненої науки, духовної культури, тощо, мають бути системними та 

послідовними. Соціальна політика відіграючи важливу роль у соціальному розвиткові держави, 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Клімова_Анастасія_Вадимівна
https://orcid.org/0000-0003-0051-3925
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є важливою складовою внутрішньої політики держави, що на практиці реалізує відносини в 

суспільстві в інтересах і через інтереси основних соціальних груп населення та втілюється в 

життя через соціальні програми. Розуміння процесів соціального розвитку, володіння сутністю 

та закономірностями функціонування публічного управління соціальною політикою, 

особливостями її здійснення в сучасних умовах є основою для побудови партнерських відносин 

між владою та суспільством. 

Метою викладання дисципліни: формування у студентів системи базових знань щодо сутності 

соціального розвитку та соціальної політики, її  функції в сучасному суспільстві, основних 

напрямів публічного управління процесами соціального розвитку. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі Moodle 

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

Компетентності 

Загальні компетентності 

ЗК10. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів. 

3К14.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК2. Вміння застосовувати інструменти демократичного врядування у сферах: державного і 

регіонального управління, соціального розвитку, публічних фінансів, комунікацій, 

конституційно- правових засад урядування, технологій управління людськими ресурсами, 

європейської співпраці. 

ФК3. Здатність  здійснювати професійну діяльність відповідно до чинних нормативно-правових 

актів та морально-етичних норм поведінки. 

ФК6. Вміння визначати та аналізувати показники економічного розвитку на рівні території, 

галузі та відповідних господарських структур з метою прийняття управлінських рішень. 

ФК11. Вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і 

методів діяльності органів публічного адміністрування, враховуючи механізми розвитку 

громадянського суспільства. 

ФК13. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання; 

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обгрунтовувати правові позиції. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1. Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем і процесів на рівні держави, 

регіону, галузі, міста, громади та інших об’єктів управління. 

ПРН6. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування. 

ПРН12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

ПРН14.Уміння використовувати іноземний досвід в публічному управлінні та адмініструванні. 

ПРН 17. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки порівнювати і аналізувати норми 

трудового законодавства; тлумачити і застосовувати чинне трудове законодавство; 

узагальнювати правову практику застосування норм трудового законодавства та робити 

відповідні висновки. 

Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних  занять: 

1. Соціальний розвиток суспільства та роль соціальної політики в упорядкуванні 

процесів соціального розвитку.  

Опис теми: Поняття та зміст соціального розвитку. Роль інституту соціальної політики в 

системі розвитку суспільства. Соціальна держава як основа суспільства соціальної 

справедливості.  

https://exam.nuwm.edu.ua/
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(Лекцій – денна: 2 год. /заочна: 0,25 год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 15 год.) 

2. Сутність, зміст та складові соціальної політики. 

Опис теми: Сутність та зміст соціальної політики. Дослідження феномену соціальної політики. 

Мета,  завдання та принципи здійснення соціальної політики.  Об’єкт і суб’єкт соціальної 

політики. Інструменти соціальної політики: їх характеристика і використання. Інституційне 

забезпечення соціальної політики. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в 

Україні. 

(Лекцій – денна: 4 год. /заочна: 0,25  год. Самостійна робота – 14 год./ заочна: 19 год.) 

3. Моделі соціальної політики та досвід їх застосування в різних економічних 

системах. 

Опис теми: Моделі соціальної політики, їх класифікація. Соціальна політика в розвинутих 

країнах світу. Основні напрями і пріоритети здійснення соціальної політики в Україні. 

(Лекцій – денна: 3 год. /заочна: 0,25  год. Самостійна робота – 12 год./ заочна: 17 год.) 

4. Основні чинники соціальної політики та соціального розвитку суспільства. 
Опис теми: Основні чинники соціального розвитку та соціальної  політики. Взаємозв’язок 

соціальної політики та соціального  розвитку. Економічні чинники соціального розвитку та 

соціальної політики. Політичні відносини в соціальному розвитку суспільства. Духовне життя 

суспільства як чинник соціального розвитку. 

(Лекцій – денна: 3 год. /заочна: 0,25  год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 15 год.) 

5. Державна політика у сфері забезпечення соціальної безпеки та якості життя 

населення.  

Опис теми: Поняття соціальної безпеки. Механізми та основні напрями формування соціальної 

безпеки. Соціальний капітал. Основні критерії якості життя людини. Поняття прожиткового 

мінімуму, рівня малозабезпеченості та бідності. Складові споживчого кошика. Індекс людського 

розвитку.  

(Лекцій – денна: 3 год. /заочна: 0,25  год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 15 год.) 

6. Державна політика у сфері праці. 

Опис теми: Ринок праці як об’єкт соціальної політики. Трудовий потенціал: сутність і 

структура. Проблеми сучасного ринку праці. Зайнятість населення. Конкурентоспроможність 

людини на ринку праці. Соціально-трудові відносини як об’єкт соціальної політики. Міжнародні 

стандарти соціальної політики у сфері праці. Пріоритетні напрями державної політики у сфері 

праці. 

 (Лекцій – денна: 3 год. /заочна: 0,25  год. Самостійна робота – 14 год./ заочна: 19 год.) 

7. Державна політика у сфері соціального захисту. 

Опис теми: Поняття і сутність соціального захисту. Системи соціального захисту населення. 

Соціальний захист працездатного населення. Захист соціально-вразливих категорій населення. 

Пенсійне забезпечення. Публічне управління в системі соціального захисту. Пріоритетні 

напрями державної політики у сфері соціального захисту. 

(Лекцій – денна: 4 год. /заочна: 0,25  год. Самостійна робота – 14 год./ заочна: 19 год.) 

8. Державна молодіжна політика. 

Опис теми: Характеристика молоді як соціально-демографічної групи. Основні засади 

державної молодіжної політики. Нормативно-правове та фінансове забезпечення молодіжної 

політики. Механізми реалізації регіональної молодіжної політики. Роль молодіжних організацій  

в регіональній молодіжній політиці. Види соціальних послуг для молоді. Соціальні проблеми 

молоді та шляхи їх вирішення. 

(Лекцій – денна: 4 год. /заочна: 0,25  год. Самостійна робота – 14 год./ заочна: 19 год.) 

 

Тематика практичних занять: 

Практичне заняття 1. Соціальний розвиток суспільства та роль соціальної політики в 

упорядкуванні процесів соціального розвитку – денна: 2 год./ заочна : 1 год. 

Практичне заняття 2. Сутність, зміст та складові соціального політики – денна: 4 год./ 
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заочна : 1,5 год. 

Практичне заняття 3. Моделі соціальної політики та досвід їх застосування в різних 

економічних системах – денна: 3 год./ заочна : 1,25 год. 

Практичне заняття 4.  Основні чинники соціальної політики та соціального розвитку 

суспільства  – денна: 3 год./ заочна : 1,25 год. 

Практичне заняття 5. Державна політика у сфері забезпечення соціальної безпеки та 

якості життя населення – денна: 3 год./ заочна :1,25  год. 

Практичне заняття 6. Державна політика у сфері праці – денна: 3 год./ заочна : 1,25 год. 

Практичне заняття 7. Державна політика у сфері соціального захисту – денна: 4 год./ заочна 

: 1,5 год. 

Практичне заняття 8. Державна молодіжна політика – денна: 4 год./ заочна : 1 год. 

 

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

Здатність до навчання, ініціативність, вміння працювати в команді, здатність логічно 

обґрунтовувати свою позицію, знаходити комплексне рішення проблем, формування власної 

думки, уміння слухати та запитувати, інші. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання:  демонстрація, навчальна дискусія, дебати; технології викладання: 

тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, 

ситуаційні дослідження, навчання на основі досвіду та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 

    Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти теоретичний 

матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно виконати практичні завдання. В 

результаті можна отримати такі обов’язкові бали:  

 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних /семінарських занять, що становить 

поточну (практичну) складову його оцінки.  Контроль роботи студентів проводиться шляхом 

опитування (до 5 балів в межах однієї практичного / семінарського заняття) і перевірки 

виконаних рефератів / ессе (до 10 балів); 

 20 балів – модульний контроль 1;  

 20 балів – модульний контроль 2.  

Усього 100 балів.  

Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання статей, підготовка доповідей 

та участь в наукових студентських конференціях, круглих столах – до 10 балів. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту 

навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20 запитань різної 

складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів), рівень 2 – 2 запитань по 1,4 бали (2,8 

бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  

    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Дедлайни та перескладання 

   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 

право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. Перездача 

модульних контролів  здійснюється згідно http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

Ця процедура  проходить за погодженням з директором ННІ. Перша перездача проводиться 

через  ННЦНО згідно з розробленим розкладом перездач, який розміщено в додатку Мій НУВГП 

та ПС-Студент WEB http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/shell.cgi?n=999 У разі отримання 

незадовільної оцінки, студент направляється на комісію з перездачі дисципліни, яка 

формується деканатом ННІ. Після трьох невдалих спроб здачі семестрового підсумкового 

контролю з навчальної дисципліни студент вважається таким, що має академічну 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/shell.cgi?n=999
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заборгованість. Рішення про повторне вивчення навчальної дисципліни або відрахування 

студента приймає ректор на підставі звернення директора ННІ, як це передбачено «Порядком 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП». 

У випадку  нездачі поточного контролю через хворобу чи з інших поважних причин, студент 

пише заяву на ім’я директора ННІ, який направляє студента в  ННЦНО. 

  Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 

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

У разі виникнення проблем здобувачі вищої освіти можуть скористатись «Порядком звернень 

здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-

neformaljnoji-osviti. 

Також студенти можуть самостійно на платформах Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 

інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. 

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. 

Інформаційні ресурси 

1. Соціальна і гуманітарна політика : підручник / В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. 

В. Кравченко та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського.  К. : НАДУ, 2016. 792 с. 

2. Хаустова В. Є., Омельченко О. І. Соціальна політика в регіонах України : монографія. Х. : 

ВД «Інжек», 2012. 428 с. 

3. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні : монографія. – К : Ін-т демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2015. 244 с. 

4. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., 

Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. та ін. ; за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 

705 с. 

5. Соціальна політика : навч. посіб. / Л. Д. Климанська, В.Є. Савка, Н. М. Хома та ін. ; за заг. 

ред. В. М. Пічі та Я. Б. Турчин. 2-ге вид. випр. і доповн. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 318 с. 

6. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навч. посіб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 

2012. 352 с. 

7. Моторнюк У. І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної 

держави.  Економіка та держава. 2016. № 12. С. 23-26. 

8. Бондаренко С. М., Бугас Н. В. Соціальна політика держави як основа забезпечення 

соціального розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1981 DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.40 (дата звернення: 

10.12.2021).  

9. Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку 

України : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 372 с. 

10. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: навч. посіб. К. : МАУП, 2002. 

200 с. 

11. Чанишева Г. І. Щодо поняття та цілей соціальної політики. Правове життя сучасної 

України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.). Одеса : Гельветика, 

2020. Т. 2. С. 153-156. 

12. Чанишева Г. Соціальна політика: поняття, цілі та правове забезпечення. Підприємництво, 

госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. Київ: ТОВ "Гарантія", 2020. N 11. С. 80-85.  

13. Управління соціальним та гуманітарним розвитком: курс лекцій. / Укладачі: С. М. 

Домбровська, В. П. Садковий. Харків : НУЦЗУ, 2018. 189 с.  

14. Соціальна держава: український вибір : монографія / В. А. Гошовська, Л. І. Ільчук, Н. П. 

Баранова та ін. ; за заг. ред. : В. А. Гошовської, Л. І. Ільчука ; Центр перспектив. соц. дослідж. 

https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1981
https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.2.40
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Київ : ЦПСД, 2007. 335 с.  

15. Мельничук Л. М. Інституційне забезпечення державного управління соціальним розвитком 

регіонів України: проблеми та перспективи вирішення. Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2016. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_9_6.   

16. Мельничук Л. М. Планування соціального розвитку регіонів України в системі державного 

управління соціальними процесами. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 82–87. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_10_18.   

17. Гуцан Т. Г. Умови проживання як складова рівня життя населення та шляхи їх покращення в 

України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди: «Економіка». 2013. Вип. 13. С. 27–38.  

18. Лібанова Е., Курило І. Демографічний прогноз: що очікувати українцям до 2050 року? 

Урядовий кур’єр. 2012. 31 січня. С. 2–3.  

19. Лібанова Е. Критичний ріст до 51%: демограф розповіла про вплив карантину на бідність в 

Україні. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210201-krytychnyj-rist-do-51-demograf-rozpovila-

pro-vplyv-karantynu-na-bidnist-v-ukrayini/ .  

20. Сучасний європейський досвід формування та реалізації молодіжної політики: Навч. посіб. / 

С. І. Бородін, Ю. В. Борисова, Н. М. Літвінова, І. В. Хохрякова. Дніпропетровськ: Пороги, 2008. 

116 с. 

21. Смокова Г. І. Формування та чинники реалізації державної молодіжної політики України у 

період 2014-2018 рр. : дис. …канд. політ. Наук : 23.00.02 / Донецький національний університет 

ім. В. Стуса. Вінниця, 2019. 231 с. 

22. Беззуб І. Оновлення державної молодіжної політики в Україні. Громадська думка про 

правотворення. Київ, 2021 № 9 (214). С. 15–25. URL: 

http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2021/9.pdf  

  

Нормативно-правові акти 

23. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 

06.12.2021).  

24. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ. Офіційний вісник 

України. 2016. № 3. С. 28. Ст. 149.  

25. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III. 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175.  

26. Про політичні партії в Україні : Закон України від 05.12.2001 р. No 2365-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text  (дата звернення: 06.12.2021).  

27. Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012р. No4572-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text  (дата звернення: 06.12.2021).  

28. Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 01.12.1998 р. No281-XIV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14#Text  (дата звернення: 06.12.2021).  

29. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 р. 

No1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (дата звернення: 06.12.2021).  

30. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності : Закон України від 

22.06.2012 р. No5026-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text (дата звернення: 

06.12.2021).  

31. Про волонтерську діяльність : Закон України від 19.04.2011 р. No 3236-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text (дата звернення: 06.12.2021).  

32. Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 р. No2862-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text (дата звернення: 06.12.2021).  

33. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України від 

03.03.1998 р. No137/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-

%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 06.12.2021).  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_9_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_10_18
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210201-krytychnyj-rist-do-51-demograf-rozpovila-pro-vplyv-karantynu-na-bidnist-v-ukrayini/
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210201-krytychnyj-rist-do-51-demograf-rozpovila-pro-vplyv-karantynu-na-bidnist-v-ukrayini/
http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2021/9.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text
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34. Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. 

(дата звернення: 06.12.2021).  

35. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22.10.1993 р. 

№ 3551-12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12.  (дата звернення: 06.12.2021).  

36. Про державну допомогу сім'ям з дітьми : Закон України від 21.11.1992 р. № 2811-12. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12. (дата звернення: 06.12.2021).  

37. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України від 01.06.2000 

р. № 1768-14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14.  (дата звернення: 06.12.2021).  

38. Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-17. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.  (дата звернення: 06.12.2021).  

39. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : Закон України від 

21.03.1991 р. № 875-12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12. (дата звернення: 

06.12.2021).  

40. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-19. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19. (дата звернення: 06.12.2021).  

41. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) : Закон України від 

14.09.2006 р. № 137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-16#Text . (дата звернення: 

06.12.2021). 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

До викладання курсу можуть, за згодою, долучатися представники публічних організацій, 

територіальних громад, на базі яких створені філії кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності.   

Правила академічної доброчесності 

Студенти мають самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише результати 

власних зусиль та оригінальної праці. У той час як студентам рекомендується працювати один 

з одним та обмінюватися ідеями, обмін текстом, кодом чи будь-яким подібним для окремих 

завдань є недопустимим. Ніколи не існує прийнятного приводу для плагіату чи обману. 

Академічна недоброчесність в університеті неприпустима. 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення текстових 

запозичень через університетську платформу MOODLE  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману. За порушення принципів 

академічної доброчесності, Кодексу честі студенти не отримають бали за це завдання,  

знижуються бали, робота повертається на доопрацювання, а в разі грубих порушень – курс не 

буде їм зараховано, студенти будуть направлені на повторне вивчення. 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 

У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність, карантин т. ін.) відпрацювати можна при 

проведенні занять з іншою групою за тією ж темою або під час консультацій студент 

отримує індивідуальне завдання і виконує його у вільний від занять час. 

При карантині лекції проводяться за допомогою Google Meet за корпоративними профілями. 

При проведенні лекцій можуть проводитись опитування студентів через Google Forms, 

додаток Mentimeter LiveBoard або аналогічні (використовувати смартфони). 

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення 

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

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 

законодавстві України, в соціальній політиці України, публічному управлінні в сфері соціальної 

політики на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній сфері. Тому можливі 

несуттєві розбіжності у змісті дисципліни, які не впливають на здобуття компетентностей 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-16#Text
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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та відповідних результатів навчання. 

Студенти можуть виступати ініціаторами оновлень / змін в змісті дисципліни, 

обґрунтувавши викладачу їх доцільність, наприклад вказав на новітні практики у даній сфері, 

які досі в дисципліні не розглядались. 

Після проведення перших занять студентам буде запропоновано відповісти на ряд питань 

щодо врахування в поточному курсі їх побажань. Після завершення курсу для покращення 

якості викладання освітнього компоненту і отримання зворотного зв’язку від здобувачів вищої 

освіти також буде запропоновано заповнити Google форму. 

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/.  

Іноземні сайти: 

Public Administration Library: https://cpl.org/locations/public-administration-library/ 

Public administration (Open Library): https://openlibrary.org/_subjects/public_administration 

SCOPE OF PUBLIC ADMINISTRATION: https://www.yournoteslibrary.com/2020/07/scope-of-public-

administration.html 

 

 

 

 

Лектор:                                                        Клімова Анастасія Вадимівна,  доктор філософії
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