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1. Загальна інформація 

 

Назва дисципліни Історія науки 

Освітня програма  Спеціальна освіта 

Спеціалізація (за наявності) 016.01 Логопедія 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Галузь знань Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Освітній рівень  Бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова 

Курс / семестр 1 / 2 (д.ф.н.)   1 / 2 (з.ф.н) 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання (якщо 

передбачені інші види, додати) 

Лекції – 14 год. / 6 год. 

Семінарські заняття – 16 год. / 4 год. 

Самостійна робота – 90 год. 

Мова викладання Українська 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

course&action=ReviewOneCourse&id_cat= 

190&id_cou=8130 

 

2. Опис дисципліни 

 

Мета: оволодіння педагогами компетентностями щодо концептуальних 

засад інклюзивної освіти , системи державно-громадського управління 

інклюзивною освітою, особливостей психофізичного розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, основних принципів і технологій 

організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти. 

Завдання: 

- засвоєння змісту основних принципів і цінностей інклюзивної освіти; 

- оволодіння знаннями щодо міжнародного та національного 

законодавства у сфері інклюзивної освіти, зарубіжного досвіду; 

- формування управлінських компетентностей у сфері інклюзивної 

освіти; 

- засвоєння основних понять і вимог деонтології інклюзивної освіти; 

- засвоєнн основних принципів та технологій організації освітнього 

процесу в умовах інклюзивної освіти; 

- оволодіння основними методами інклюзивного навчання у закладах 

освіти; 

- оволодіння технологіями оцінювання результатів інклюзивного 

навчання учнів з особливими освітніми потребами; 

- подальший розвиток професійних знань та умінь щодо роботи з дітьми 

з з особливими освітніми потребами. 

 

Компетентності: 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

https://mega.nz/file/78REWbRZ#tkoKFBgFyE78ioZV_Fj-pkUTjjwV7DmlsgD28iB9ecU
https://d-learn.pnu.edu.ua/index.php?mod


суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-8. Здатність працювати в команді. 

ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій 

функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, навчання, 

виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами. 

СК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

становлення і розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. 

СК-15. Здатність аргументовано відстоювати власні професійні 

переконання, дотримуватись їх у власній 

фаховій діяльності. 

СК-16. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

 

3. Структура курсу 

 

№ Тема Результати навчання Завдання 

  Модуль 1. Інклюзивна освіта як 

сфера відповідальності держави та 

громадянського суспільства  

 

1. Тема 1. 

Інклюзивна 

освіта: сутність, 

завдання та 

принципи 

Сутність і зміст поняття 

«інклюзивна освіта». Поняття 

«особливі освітні потреби» (ООП). 

Особа з ООП як суб’єкт інклюзивної 

освіти. Аналіз змісту понять 

«виключення», «сегрегація», 

«інтеграція». Завдання та принципи 

інклюзивної освіти. Концепції 

інклюзивної освіти у документах 

ЮНЕСКО, Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), Світового банку, а також 

Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Переваги інклюзивної освіти. Категорії 

осіб з ООП відповідно до класифікації 

ЮНЕСКО. Міждисциплінарність 

досліджень у сфері інклюзивної освіти.  

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

пройти 

тестування 

 

2. Тема 2. 

Механізми 

забезпечення 

інклюзивної 

освіти у 

Міжнарожні документи ООН у 

сфері інклюзивної освіти: Загальна 

декларація прав людини (1948), 

Конвенція про боротьбу з 

дискримінацією у галузі освіти (1960), 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 



міжнародних 

документах та 

законодавстві 

 

Міжнарожний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права (1966), 

Конвенція про права дитини (1989), 

Стандартні правила забезпечення 

рівних можливостей для осіб з 

інвалідністю (2006), Саламанська 

декларація про принципи, політику та 

практичну діяльність у галузі освіти 

осіб з особливими освітніми потребами 

та Рамки Дій щодо освіти осіб з 

особливими освітніми потребами 

(1994), Копенгагенська декларація про 

соціальний розвиток (1995), Дакарські 

рамки дій. Освіта для всіх: Виконання 

наших загальних зобов’язань (2000), 

Інчхонська декларація. Освіта – 2030: 

забезпечення загальної інклюзивної і 

справедливої якісної освіти та навчання 

упродовж усього життя (2015) 

на семінарі, 

пройти 

тестування. 

3. Тема 3. 

Національне 

законодавство у 

сфері 

інклюзивної 

освіти 

 

Законодавство України щодо 

забезпечення права дітей з ООП на 

інклюзивну освіту. Укази Президента  

України у сфері інклюзивної освіти. 

Основні положення Постанови 

Кабінету Міністрів України, що 

регламентують надання державної 

підтримки особам з ООП. Накази 

Міністерства освіти і науки України 

щодо організації інклюзивного 

навчання. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

пройти 

тестування, 

семінарське 

заняття. 



4. Тема 4. 

Зарубіжний 

досвід 

інклюзивної 

освіти 

 

 

 Впровадження інклюзивної освіти 

у США: передумови, нормативно-

правове забезпечення, мережа закладів. 

Досвід упровадження інклюзивної 

освіти в Італійській республіці. 

Впровадження інклюзивної освіти : 

досвід Республіки Австрії. Інклюзивна 

освіта в Королівстві Бельгія: принципи 

та мережа закладів. Досвід 

упровадження інклюзивної освіти у 

Королівстві Нідерланди. Навчання 

дітей з ООП у Королівстві Швеції. 

Упровадження інклюзивної освіти: 

досвід Федеративної Республіки 

Німеччини. Нормативно-правове 

забезпечення інклюзивної освіти у 

Королівстві Норвегії та  Фінляндській 

Республіці. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування. 

  Модуль 2. Державно-громадське 

управління інклюзивною освітою 

 

5. Тема 5. Система 

управління 

інклюзивною 

освітою 

 

Рівні управління інклюзивною 

освітою (вищий, центральний, 

обласний, місцевий). Повноваження 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері 

інклюзивної освіти. Міжвідомче 

партнерство з питань допомоги дітям з 

ООП. Роль громадських організацій та 

батьківських об’єднань у розвитку 

інклюзивної освіти. Соціоосвітнє 

партнерство в інклюзивній освіті.  

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування. 

6. Тема 6. 

Характеристика 

мережі закладів 

освіти для дітей 

з ООП 

 

Соціальний та медичний підходи 

до навчання дітей з ООП. Комбінована 

система надання освітніх послуг дітям з 

ООП: заклади загальної середньої 

освіти з інклюзивним навчанням, 

заклади спеціальної освіти, навчально-

реабілітаційні центри. Функції 

інклюзивно-ресурсних центрів. 

Завдання ресурсних центрів з 

підтримки інклюзивної освіти. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування 



7. Тема 7. 
Деонтологія 

інклюзивної 

освіти 

Деонтологія як вчення про 

проблеми моралі та моральності. 

Медична етика і деонтологія. 

Деонтологія в освіті. Поняття 

«деонтологія інклюзивної освіти». 

Основні завдання деонтології 

інклюзивної освіти. Характеристика 

принципів деонтології інклюзивного 

освіти. Вимоги до моральності, 

професійного обов’язку та професійної 

поведінки вчителя в інклюзивному 

класі. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування 

  Модуль 3. Дитина з особливими 

освітніми потребами як суб’єкт 

інклюзивної освіти 

 

8.  Тема 8. Діти з 

особливими 

освітніми 

потребами: 

особливості 

психофізичного 

розвитку 

Чинники відхилення у здоров’ї. 

Основні етапи розвитку дитини. 

Зовнішні (екзогенні) та внутрішні 

(ендогенні) чинники відхилення у 

здоров’ї. Зміни та модифікації у вікових 

періодах розвитку: еволюційні, 

революційні, ситуаційні. Класифікація 

психофізичних порушень розвитку. 

Категорія дітей з ООП та їх 

характеристика. 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування 

9.  Тема 9. 
Технологія 

використання 

Міжнародної 

класифікації 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності 

та здоров’я 

дітей і підлітків 

(МКФ-ДП) в 

освіті для 

визначення 

особливих 

освітніх потреб 

дитини 

Сутність та основні принципи 

Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей і 

підлітків. Модель використання 

Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей і 

підлітків. Міжнародна класифікаціа 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей і 

підлітків як сучасний індивідуальний 

підхід до визначення особливих 

освітніх потреб в Україні. 

 

 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 

обговорення 

на семінарі, 

пройти 

тестування 

10.  Тема 10. 
Соціалізація 

дитини з 

Сутність поняття «соціалізація 

дитини з особливими освітніми 

потребами». Основні принципи 

Опрацювати 

відповідні 

наукові 



особливими 

освітніми 

потребами: 

індивідуальний 

підхід та етапи 

соціалізації 

соціалізації дитини з особливими 

освітніми потребами. Проектування 

етапів соціалізації дитини з особливими 

освітніми потребами. Роль сім'ї у  

соціалізації дитини з особливими 

освітніми потребами. Психолого-

педагогічні умови соціалізації дитини з 

особливими освітніми потребами у 

закладі освіти. Соціально-економічні 

умови успішної соціалізації дитини в 

соціумі. 

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 / лабораторне заняття 30 

Самостійна робота 5 

Індивідуальне завдання 5 

Залік  50 

Максимальна кількість балів 100 

 

5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу (зразок) 

 

Види 

навчальної 

роботи 

Навчальні тижні 
Разо

м 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Лекції 1  1  2  2    2  1  1   10 

Семінарські/ 

лабораторні 

з-тя 

 5  5  5  5  5  5      30 

Самостійна 

р-та 

        3     3    6 

Індивідуальн

і завдання 

               4  4 

Залік / 

Екзамен 

                5

0 

50 

Всього за 

тиж-нь 

1 5 1 5 2 5 2 5 3 5 2 5 1 3 1 4 5

0 

100 

 

Примітка: не рекомендується на один тиждень планувати кілька форм 

контролю. 



6. Ресурсне забезпечення 

 

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

технології 

Література 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 1.07.2014р. №1556 – VII. 

Відомості Верховної Ради України. 2014. №37-38. 

2. Закон України «Про загальну середню освіту». Законодавчі акти 

України з питань освіти. Київ. Парлам. вид-во, 2004. С. 78 – 105. 

3. Закон України «Про освіту» від 5.09.2017р. 

Київ:АЛЕРТА,2018.120с. 

4. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» [Електронний ресурс]. 

5. Закон України «Про охорону дитинства» [Електронний ресурс]. 

6. Закон України «Про позашкільну освіту». Законодавчі акти 

України з питань освіти. Київ: Парлам. вид-во, 2004. С. 106 – 128. 

7. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді: 

Наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641 та Заходи щодо її реалізації / 
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11. Положення про класного керівника навчального закладу системи 

загальної середньої освіти від 29.06.2006 р. / Інтернет-ресурс. 

12.  Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад: 
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затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.09.96 N 278 
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7. Контактна інформація 

 

Кафедра Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій 

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 

каб. 104 

тел. (0342) 54-12-35 

https://kpoit.pnu.edu.ua 

kpoit@pnu.edu.ua 

 

Викладач 

 

Джус Оксана Володимирівна 

Контактна 

інформація 

викладача 

+380681045000 

oksana.dzhus@pnu.edu.ua 

 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

 

Політика курсу базується на гуманістичній освітній парадигмі, суть 

якої полягає у повазі до особистості студента, у праві й можливості 

майбутнього фахівця самостійно обирати спосіб засвоєння навчального 

mailto:kpoit@pnu.edu.ua


матеріалу, використовувати нові методи, прийоми і засоби педагогічної 

діяльності; на навчанні у співробітництві, тобто спільній із викладачем 

діяльності; на плюралізмі як важливій основі розвитку інтелектуальних 

здібностей студентів, розвиткові їхнього критичного мислення. Будь-які 

форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Академічна 

доброчесність 

Дотримання академічної доброчесності засновується на 

ряді положень та принципів академічної доброчесності, 

що регламентують діяльність здобувачів вищої освіти та 

викладачів університету: 

 Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 Положення про запобігання академічному плагіату та 

іншим порушенням академічної доброчесності у 

навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». 

 Положення про Комісію з питань етики та академічної 

доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

 Положення про запобігання академічному плагіату у 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника”. 

 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 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/code_of_honor-2.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/code_of_honor-2.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc
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https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.doc
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
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/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
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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 

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)   

   

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          Джус О.В. 
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