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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Політологія 

Освітня програма  Спеціальна освіта 

Спеціалізація (за наявності) Логопедія 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Освітній рівень  Бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова 

Курс / семестр 1 / 2 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання (якщо 

передбачені інші види, додати) 

Лекції – 16 год. 

Семінарські заняття – 14 год. 

Самостійна робота – 60 год. 

Мова викладання Українська 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

https://d-learn.pnu.edu.ua/index.php?mod=course&action= 

ReviewOneCourse&id_cat=183&id_cou=4715 

 

2. Опис дисципліни 
Мета та цілі курсу: 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів наукових уявлень про владу, 

політичне життя, політичні процеси та політичної свідомості адекватної сучасним реаліям, 

відповідного типу політичної культури і поведінки. На основі оволодіння ефективним апаратом 

наукового аналізу політичного процесу забезпечити становлення особистості майбутнього фахівця 

не лише як громадянина й патріота, але й як ефективного управлінця, здатного приймати 

оптимальні рішення з урахуванням політичної складової. 

Цілі:  

-з’ясування поняття політики як сфери конкурентної боротьби за контроль над процесом владного 

перерозподілу ресурсів суспільства через механізм держави;  

- засвоєння закономірностей розвитку та функціонування політичного життя, усвідомлення 

сутності політичних процесів та явищ, механізмів влади;  

- оволодіння основними термінами та категоріями політології на рівні їх відтворення і тлумачення 

для практичного застосування і втілення в процесі фахової діяльності. 

Компетентності (відповідно до матриці ОП): 
Компетентності:  

-Володіти активною громадянською позицією, основаній на засадах гуманістичної та патріотичної 

етики, що ґрунтується на наукових знаннях, демонструвати соціальну відповідальність при 

здійсненні професійної діяльності.  

- Здатність приймати науково обґрунтовані громадянські рішення в умовах політичних 

трансформацій міжнародного простору, здійснювати професійну діяльність у міжнародному 

контексті як член української нації та громадянин національної держави. Результати навчання:  

- Розуміти основні закономірності функціонування політичної системи суспільства та системи 

міжнародних політичних відносин.  

-Демонструвати здатність працювати як особисто, так і в групі над засвоєнням навчального 

матеріалу та вирішенням проблематики громадянсько-політичного спрямування, виходячи з 

поставленого завдання.  

- Здатність демонструвати знання і розуміння політологічних технологій, необхідних для 

підтримки стабільності політичної системи в типових умовах.  

- Уміти визначати актуальні для сфери своєї діяльності тенденції розвитку політичних процесів в 

https://d-learn.pnu.edu.ua/index.php?mod=course&action


умовах недостатньої та суперечливої інформації. 

Програмні результати навчання (відповідно до матриці ОП): 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:  

- історію зародження і розвитку політології; предмет та структуру політичної науки; зміст 

основних політологічних шкіл та концепцій; сутність та зміст політичного життя, місце та роль 

політики в житті сучасного суспільства; тенденції розвитку світового політичного процесу та зміст 

глобальних проблем сучасності; вміло користуватися джерелами та фаховою політологічною 

літературою; 

 - інструментарій політології: понятійно-категоріальний апарат, методи, принципи, функції, 

закони; володіти поняттями і термінами сучасної політичної науки  

вміти:  

-застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, зокрема в педагогічній діяльності, 

аналізуючи сучасні актуальні проблеми політичного життя України та інших країн світу  

- аналізувати основні політологічні концепції та теорії; вміти застосувати знання з політології як в 

інтересах українського суспільства (в освітній і соціальній сферах суспільного життя), так і для 

самореалізації особистості; розуміти проблематику ролі й місця людини в політичному процесі  

 

3. Структура курсу 
№ Тема Результати навчання Завдання 

1. Тема 1. 

Політологія як 

наука і навчальна 

дисципліна 

 

Базові знання політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології. 

Вміти аналізувати досягнення у сфері політології, 

знаходити наукові джерела, які мають відношення 

до сфери наукових інтересів здобувача, працювати 

з різними джерелами. Структура політичної науки. 

Місце політології в системі соціальних і 

гуманітарних наук. Методи і функції політології. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

пройти 

тестування 

2. Тема 2. 

Політична влада: 

природа, 

ресурси, 

легітимність 

Мати базові знання щодо ключових принципів 

функціонування та закономірностей розвитку 

влади та публічної політики, політичних 

інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової 

політики та політики окремих країн та регіонів. 

 Об’єктивна необхідність, види і форми влади. 

Джерела влади. Специфіка політичної влади. 

Функції політичної влади. Типи панування і типи 

політичної могутності. Ефективність політичної 

влади і фактори, що неї визначають. Легітимність 

влади. Шляхи легітимізації влади. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування. 

3. Тема 3. 

Політична 

система: поняття, 

структура, 

типологія 

Вміти використовувати сучасні політологічні 

теорії, концепти та методи для інтерпретації та 

змістовного аналізу політичної системи, її 

структури та функцій. 

Політична система і її завдання в суспільстві. 

Структура політичної системи і взаємозв’язок її 

елементів. Типологія політичних систем. 

Політичні системи і політичні режими. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

пройти 

тестування, 

семінарське 

заняття. 



Тоталітарні й авторитарні політичні системи. Їх 

спільні риси і характерні особливості. 

Посттоталітарні політичні системи. 

Реформаторські можливості авторитаризму. 

Ліберальна політична система і її особливості. 

Демократична політична система. Демократія як 

форма політичної самоорганізації суспільства. 

Ціннісні обґрунтування демократії. Система 

розподілу влади, стримування і противаг. 

Економічні і соціальні передумови демократії. 

Розмаїтість моделей сучасної демократії. 

Особливості переходу до демократії в 

посттоталітарних країнах. 

4. Тема 4. 

Держава як 

основний 

інститут 

політичної 

системи 

Виявляти знання і розуміння основних теорій 

держави, як форми організації суспільства, 

сукупності взаємопов’язаних установ і 

організацій, які здійснюють управління 

суспільством від імені народу. 

Держава як основний інститут реалізації влади. 

Основні теорії походження держави й історичних 

типів держав. Основні ознаки держави: 

територіальний імператив, суверенітет, монополія 

на легітимне насильство, абстрактність, 

загальність права і закону. Функції держави. 

Структура державного механізму. Форми 

правління і форми державного устрою. 

Співвідношення гілок влади в парламентській і 

президентській республіках. Правова держава, її 

основні інститути, принципи і цінності. Соціальна 

держава. Держава і громадянське суспільство. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування. 

5. Тема 5. 

Політичні партії і 

партійні системи 

 

Розуміти загальне призначення політичних партій 

через визначення їхніх функцій як основних 

напрямів впливу партій на політичну систему і 

суспільство загалом. 

Політичні партії. Історичні форми партійних 

організацій. Функції політичних партій. Політичні 

партії як невід’ємна складова частина механізму 

сучасної демократії. Класифікація політичних 

партій. Кадрові і масові політичні партії. Виборчі 

системи. Особливості функціонування політичних 

партій у політичній системі конкретної країни. 

Громадсько-політичні об’єднання і рухи в 

політичній системі. Партійні системи. 

Однопартійна, двопартійна, багатопартійна 

системи. Особливості і тенденції розвитку 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування. 



партійних систем у сучасному світі. 

6. Тема 6. Світові 

політико-

ідеологічні 

доктрини 

Вивчити та знати особливості світових політико-

ідеологічних доктрин. Питання для обговорення: 

поняття політичної ідеології і доктрини: сутність, 

суспільні функції, типологія. сутність та 

еволюцію лібералізму, сутність та еволюцію 

консерватизму, теоретичні засади соціалізму, 

соціал-демократизму, комунізму, націоналізму і 

релігійного фундаменталізму. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування. 

7. Тема 7. 

Політичні еліти і 

лідерство 

 

Знати тенденції трансформацій політичних еліт під час 

переходу від одного типу політичного режиму до 

іншого. Визначати складові іміджу політичного лідера 

та вміти визначати основні методи його формування. 

Основні положення теорії еліт як напрямку політичної 

думки. Типологія політичних еліт. Завдання політичної 

еліти в суспільстві. Політичне лідерство. Основні теорії 

лідерства. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики 

лідерства. Функції політичного лідерства в суспільстві. 

Специфіка політичного лідерства в конкретних 

політичних системах. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування 

8. Тема 8. 

Світовий 

політичний 

процес 

 

Розуміти сутність світового політичного процесу, 

системи міжнародних відносин. Знати процеси сучасної 

геополітики. Розуміти місце Украйни в сучасному 

геополітичному просторі. 

Міжнародні відносини і міжнародна політика у 

політичному житті суспільства. Сутність поняття та 

становлення і розвиток міжнародного права. Україна в 

міжнародних правових відносинах. Предмет і об'єкт 

геополітики. Основні підходи до геополітичного 

структурування світу. Глобалістика. Глобальні 

проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування 

 

 

 

 

4. Система оцінювання курсу 

Накопичування балів під час вивчення дисципліни 

Види навчальної роботи Максимальна 

кількість балів 

Лекція 10 

Семінарське / практичні заняття 30 

Самостійна робота 15 

Індивідуальне завдання 20 

Тест 25 

Максимальна кількість балів 100 

 

5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу (зразок) 



Вили 

навчальної 

роботи 

Навчальні тижні 

Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лекції 1  1  2  2  1  1  1  1   10 

Семінарські з-тя  5  5  4  4  4  4  4    30 

Самостійна р-та     5    5       5  15 

Індивідуальні 

завдання 

              10  10 20 

Тест                 25 25 

Всього за тиж-

нь 

1 5 1 5 7 4 2 4 6 4 1 4 1 4 11 5 35 100 

 
Примітка: не рекомендується на один тиждень планувати кілька форм контролю. 

 

6. Ресурсне забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення Мультимедіа, комп’ютери, ІT-

технології 
Література: 

І. Політологія як наука і навчальна дисципліна 
1. Колбеч Г.К. Політика: Основні концепції в суспільних науках / Пер. з англ. О. Дем’янчука.  К., 
2004. 
2. Парсонс Вейн. Публічна політика: вступ до теорії й практики аналізу політики: Пер. з англ.  К., 
2006. 
3. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. К., 2000.  

4. Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посібн.  К., 2001.  

5. Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби. Навч. посібник. К., 2008. 

6. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). 3-тє вид., перероб., доп. К.: 

Академія, 2008. 567 c. 

7. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. 

Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П. Горбатенка. 2-ге вид., доп. І перероб. К., 2004. 

8. Аляєв Г. Є. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Полтава: АСМІ, 2007. 

9. Видрін Д. Політика: історія, технологія, екзистенція. К. : Либідь, 2001. 
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https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


 Склад комісії з питань етики та академічної 

доброчесності ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника”. 

 Лист МОН України “До питання уникнення проблем і 

помилок у практиках забезпечення академічної 

доброчесності”. 

Ознайомитися з даними положеннями та 

документами можна за посиланням: 

ttps://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/ 

Пропуски занять 

(відпрацювання) 

Можливість і порядок відпрацювання пропущених 

студентом занять регламентується «Положення про 

порядок організації та проведення оцінювання 

успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського 

національного університету ім. Василя Стефаника ” ( 

введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019) 

(див. стор. 4.).  

Ознайомитися з положенням можна за посиланням: 

ttps://nmv.pnu.edu.ua/нормативні-документи/polozhenja/ 

Виконання 

завдання пізніше 

встановленого 

терміну 

У разі виконання завдання студентом пізніше 

встановленого терміну, без попереднього узгодження 

ситуації з викладачем, оцінка за завдання - 

«незадовільно», відповідно до «Положення про порядок 

організації та проведення оцінювання успішності 

студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного 

університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію 

наказом ректора №799 від 26.11.2019) – стор. 4-5.  

Ознайомитися із положенням можна за посиланням: 

https://nmv.pnu.edu.ua/нормативні-документи/polozhenja/ 

Невідповідна 

поведінка під час 

заняття 

Невідповідна поведінка під час заняття регламентується 

рядом положень про академічну доброчесність (див. 

вище) та може призвести до відрахування здобувача 

вищої освіти (студента) «за порушення навчальної 

дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого 

закладу освіти», відповідно до п.14 «Відрахування 

студентів» «Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів 

освіти» - ознайомитися із положенням можна за 

посиланням: https://nmv.pnu.edu.ua/нормативні-

документи/polozhenja/ 

Додаткові бали Отримання додаткових балів за дисципліною можливе в 

разі виконання індивідуальних завдань, попередньо 

узгоджених з викладачем. Перелік індивідуальних 

завдань міститься у навчальній програмі до курсу. 

Також за рішенням кафедри професійної освіти та 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82.%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.docx
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82.%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.docx
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82.%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.docx
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/1_9-263.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/1_9-263.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/1_9-263.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-perevedennia-vidrakhuvannia-ta-ponovlennia-studentiv-vyshchykh-zakladiv-osvity-1996.pdf
http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-perevedennia-vidrakhuvannia-ta-ponovlennia-studentiv-vyshchykh-zakladiv-osvity-1996.pdf
http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-perevedennia-vidrakhuvannia-ta-ponovlennia-studentiv-vyshchykh-zakladiv-osvity-1996.pdf


інноваційних технологій студентам, які брали участь у 

науково-дослідній роботі (роботі конференцій, 

студентських наукових гуртків та проблемних груп, 

підготовці публікацій), а також були учасниками 

олімпіад, конкурсів, можуть присуджуватися додаткові 

бали «Положення про порядок організації та проведення 

оцінювання успішності студентів ДВНЗ 

“Прикарпатського національного університету ім. 

Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора 

№799 від 26.11.2019) – стор. 3.  

   

Неформальна 

освіта 

Можливість зарахування результатів неформальної 

освіти регламентується «Положенням про порядок 

зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора 

№819 від 29.11.2019) - 

https://nmv.pnu.edu.ua/нормативні-документи/polozhenja/ 

 

 

Викладач          Матвієнків С.М. 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/819_29.11.2019.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/819_29.11.2019.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/819_29.11.2019.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/819_29.11.2019.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/819_29.11.2019.pdf

