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СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Індустрія туризму» 

 

Рівень вищої освіти Перший  

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 

Вибіркова  

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

8 кредитів /240 годин 

Вид підсумкового контролю  диф. залік  

 екзамен 

Посилання на освітній контент дисципліни в 

CMS Moodle (за наявності) або на іншому 

ресурсі 

https://classroom.google.com/c/MzE5NDU1

MDU2MDcx 

https://classroom.google.com/u/1/c/Mzk1Nj

MzMDI2MDkx код  y5abiqo 

Мова викладання українська 

 

Цілі навчальної дисципліни 

          Мета дисципліни полягає в поглибленні і розширенні теоретичних 

знань, умінь та практичних навичок студентів у питаннях дослідження 

складових індустрії туризму; вивчення умов формування та розвитку 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij
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інфраструктури ринку туристичних послуг; ознайомлення із сучасними 

технологіями обслуговування в туризмі, систематичному та комплексному 

засвоєнні студентами особливостей формування та механізми 

функціонування структурних елементів туристичної галузі. 

Завдання: розкриття змісту основних понять і визначень; дослідження 

зарубіжного та вітчизняного досвіду формування та функціонування індустрії 

туризму; аналіз територіальної, галузевої та функціональної структури 

туристичної індустрії світу й України; загальна характеристика основних 

туристичних ресурсів світу та спеціалізованих видів туризму. 

    Предмет: ресурсні та інфраструктурні особливості рекреаційних територій 

й окремих видів туризму  світу й України 

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

Загальні компетентності (ЗК): 

• ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

• ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

• ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних 

джерел.   

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

• СК19. Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між 

культурними, соціальними та економічними процесами.  

• СК21. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати 

особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних 

стратегій соціокультурного розвитку та креативних індустрій. 

• СК33. Вміння використовувати сучасні методи обробки інформації для 

організації та управління соціокультурними процесами. 

• СК34. Здатність створювати креативні (інноваційні) соціокультурні 

послуги.  

Програмні результати навчання: 

• ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію; 

• ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного 

законодавства; 

• ПРН8.Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів 

культурного життя. 

• ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію; 

• ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід 

соціокультурної розбудови;  

• ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в 

професійну діяльність; 

• ПРН15. Вміти встановлювати діалог з різними професійними суб’єктами 

та групами. 

 

Перелік тем  

Змістовий модуль № 1. «Соціально-економічні  засади становлення 



індустрії туризму» 

1.1. Вступ. Предмет і сутність курсу. Основні поняття і визначення в туризмі.  

1.2. Етапи розвитку подорожей  від стародавнього світу до епохи 

Просвітництва. 

1.3. Розвиток сфери обслуговування туризму в ХІХ-першій половині ХХ ст. 

1.4. Особливості формування світової індустрії туризму в умовах 

транснаціоналізації. 

Змістовий модуль № 2. «Нормативно-правова база регулювання 

туристичної діяльності» 

2.1. Міжнародні туристичні організації.  

2.2. Норми міжнародного туристичного права. Основні положення документів 

з питань здійснення туристичної діяльності. 

2.3. Паспортно-візові формальності. 

2.4. Митні, валютні та медико-санітарні туристичні формальності. 

Страхування в туризмі. 

2.5. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні. 

 

Змістовий модуль № 3. «Сучасні технології обслуговування туристів» 

3.1. Туристичні підприємства і рекреаційні заклади. 

3.2. Готельно-ресторанні установи. 

3.3. Системи транспортного забезпечення туристів. 

3.4. Роль окремих видів транспорту в розвитку індустрії туризму та готельно-

ресторанного бізнесу. 

3.5. Організація дозвілля туристів. 

 

Змістовий модуль № 4. «Туристично-рекреаційні комплекси світу»  

4.1. Туристично-рекреаційне районування світу на сучасному етапі. 

4.2. Особливості функціонування туристично-рекреаційних комплексів 

макрорегіонів світу. 

4.3. Найбільші  рекреаційні системи високорозвинених урбанізованих країн. 

4.4. Типологічні ознаки та структура національного туристичного ринку. 

Найпоширеніші  рекреаційні системи країни. 

4.5. Регіональні особливості розвитку туристичної індустрії України. 

Перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу України в 

контексті евроінтеграційних процесів 

 

Змістовий модуль № 5. «Географія туристичного попиту за основними 

видами туризму» 

5.1. Пріоритетні напрями розвитку традиційних та новітніх  видів туризму в 

«смарт-суспільстві». 

5.2. Географія лікувально-оздоровчого туризму. 

5.3. Географія релігійного туризму. 

5.4. Географія активних видів туризму. 

5.5. Географія спелеологічного і спелестологічного туризму 



 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної 

дисципліни: 

1.Шевченко Н.О. Індустрія туризму: спелеологічний туризм   : навч.посібн. 

К. : НАКККіМ, 2016.  284 с. 

2. Шевченко Н.О. Індустрія туризму: методичні рекомендації до 

семінарських, практичних занять і самостійної роботи студентів. К. : 

НАКККіМ, 2016.  52 с. 

3. Шевченко Н.О. Потенціал використання древніх календарно – 

астрономічних об’єктів       в контексті    розробки туристичних маршрутів. 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: 

[зб.наук.праць; вип..XXXVII].  К.: Міленіум,  2016. С.12-19. 

4. Шевченко Н.О. Використання народних обрядових  свят в   подієвому 

туризмі. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. К.: 

Міленіум,  2016.  Вип.II(7).  С.35-40 

5. Шевченко Н.О. Інноваційні підходи до моделювання напрямів розвитку 

рекреаційної діяльності на територіях дендрологічних парків. 

Мистецтвознавчі записки: Зб. Наук. Праць.-Вип. 31  К.: Міленіум,  2017.   

С.144-151 

6. Шевченко Н.О. Актуалізація культурної спадщини як ресурс модернізації 

та розвитку сучасних туристичних дестинацій. Мистецтвознавчі записки:: Зб. 

наук. праць. Вип. 35. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. 370 с. С.49-53. 

 

Основна:  

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» 18 

листопада 2003 року № 1282 – IV  К.: 2004. 

2. Національний Стандарт України ДСТУ 4268, 2003 рік. Засоби розміщення. 

3.Національний Стандарт України ДСТУ 4281, 2004 рік. Заклади ресторанного 

господарства. 

4. Туристична діяльність в Україні: Нормативно-правове регулювання / Роїна 

О.М. (2-е вид. змін. та доп.)  К.: КНТ, 2006.  464с 

5. Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. Історія туризму. Підручник. Харків: 

Харківська національна академія міського господарства, 2010. 294 с. 

https://tourlib.net/books_history/abramov.htm 

6. Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі Навчально-

методичний посібник. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 

2016. 144 с. https://tourlib.net/books_ukr/korol-ekskurs.htm 

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) К.: 

Альтерпрес, 2002. - 436 с. https://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp.htm 

8. Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в 

Україні Монографія. Харків: Видавництво НУЦЗУ, 2017.  153 с. 

https://tourlib.net/books_ukr/melnychenko.htm 



9. Писаревський І.М., Погасій С.О., Андренко І.Б., Поколодна М.М., Сегеда 

І.В. Організація туризму Підручник. За ред. Писаревського І.М. Харків: 

ХНАМГ, 2008. 541 с. https://tourlib.net/books_ukr/pysarevsky.htm 

10. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку Монографія. За заг. 

ред. професора В.Г. Герасименка. Одеса : Астропринт, 2013. 335 с. 

https://tourlib.net/books_ukr/gerasymenko.htm 

11. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності Підручник / За заг. ред. В.Ф. 

Орлова. К.: Грамота, 2006. 264 с. https://tourlib.net/books_ukr/sokol_otd.htm 

12. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму Навчальний посібник. – 

К.: Альтерпрес, 2005.  320 с. https://tourlib.net/books_history/ustymenko.htm 

13. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні К.: Вища школа, 

2002.  195 с. https://tourlib.net/books_history/fedorchenko.htm 

 

    Додаткова: 

1.Басюк Д.І. та ін. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та 

локальні практики. Монографія. За наук. ред. Д.І. Басюк. Вінниця: ПП ТД 

«Едельвейс і К», 2017. 316 с. https://tourlib.net/books_ukr/vgt.htm 

2. Великочий В.С., Дутчак О.І., Шикеринець В.В. Міжнародний туризм 

Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. 254 с. 

https://tourlib.net/books_ukr/velykochyj.htm 

3. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: 

організація надання послуг гостинності Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003.  

148 с. https://tourlib.net/books_green/gorishevsky.htm 

4. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм Навчальний 

посібник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2009. 304 с. 

https://tourlib.net/books_ukr/grabovsky.htm 

5. Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери 

Монографія. К.: Київський національний торговельно-економічний 

університет, 2016. 372 с. https://tourlib.net/books_ukr/gumenjuk.htm 

6. Гуцол А.В. Інноваційні технології в туризмі Навчальний посібник. 

Северодонецьк: ПП «Поліграф-Сервіс», 2015. 343 с. 

https://tourlib.net/books_ukr/gucol.htm 

7. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і 

маркетингу Навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 2004. 192 с. 

https://tourlib.net/books_green/dmytruk.htm 

8. Кравець О.М., Байлик С.І. Організація анімаційних послуг в туризмі 

Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків: ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова, 2017. 335 с. https://tourlib.net/books_ukr/kravec.htm 

9. Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму 

Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її 

вдосконалення Монографія. За науковою редакцією д.е.н., проф. Олійника 

Я.Б. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. 225 с. 

https://tourlib.net/books_ukr/pendereckyj.htm 

10. Розвиток сталого сільського туризму Тематичний довідник. Ужгород: 

Євроакадемія, 2007. 88 с. https://tourlib.net/books_green/rsst.htm 



11. Рутинський М.Й. Географія туризму України. 2-ге вид., перероб. і доп.  К.: 

Центр навч. літ-ри, 2004. 

12. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. Ніжин: Видавництво Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя.  2010  336 с. 

13. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу 

Монографія К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 

2009. 463 с. https://tourlib.net/books_ukr/tkachenko.htm 

14. Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів. 

Вид-во ФПУ, 2007  233 с. 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук або персональний комп’ютер з підключенням до Інтернет 

для: -комунікації та опитувань; -виконання домашніх завдань; -виконання 

завдань самостійної роботи; -проходження тестування (поточний, модульний, 

підсумковий контроль). 

 

Код 

компетентнос

ті (згідно 

ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчанн

я 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК1. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ПРН2.   Збирати та 

впорядковувати 

інформацію.  

 

МН1, 

МН2, 

МН3, 

МН4.  

МО3, МО4, 

МО7, МО9. 

ЗК3. 

 Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння 

професійної 

діяльності 

ПРН4. Здійснювати 

практичну 

діяльність 

відповідно до 

чинного 

законодавства; 

МН2, 

МН3, 

МН5. 

 МО5, МО6, 

МО8, МО9. 

ЗК6. 

Здатність до пошуку, 

оброблення й аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

ПРН8. Визначати 

соціокультурни

й потенціал 

різних 

стейкхолдерів 

культурного 

життя.  

МН1, 

МН2, 

МН3, 

МН6. 

МО4, МО6, 

МО7, МО10. 

СК19. 

Здатність критично 

усвідомлювати 

взаємозв'язок між 

культурними, 

соціальними та 

економічними 

процесами. 

ПРН9. 

 

 

 

 

ПРН10. 

Оцінювати 

сучасну 

соціокультурну 

ситуацію 

 

Вивчати, 

узагальнювати 

та адаптувати 

найкращий 

досвід 

соціокультурної 

розбудови;  

МН2, 

МН4, 

МН5, 

МН7. 

 

МО4, МО5, 

МО6. 



СК21. 

Здатність визначати 

стратегічні 

пріоритети та 

аналізувати 

особливості 

місцевих, 

регіональних, 

національних та 

глобальних стратегій 

соціокультурного 

розвитку та 

креативних 

індустрій. 

ПРН2. 

 

 

 

ПРН10. 

 

Збирати та 

впорядковувати 

інформацію 

 

Вивчати, 

узагальнювати 

та адаптувати 

найкращий 

досвід 

соціокультурної 

розбудови;  

МН4, 

МН5, 

МН6, 

МН7. 

 

 

МО1, МО5, 

МО9. 

СК33. Вміння 

використовувати 

сучасні методи 

обробки інформації 

для організації та 

управління 

соціокультурними 

процесами 

ПРН15.    Вміти 

встановлювати 

діалог з різними 

професійними 

суб’єктами та 

групами. 

МН1, 

МН4, 

МН5, 

МН7. 

 

 

МО1, МО4 

МО5, МО6. 

СК34 Здатність створювати 

креативні 

(інноваційні) 

соціокультурні 

послуги.  

ПРН10. 
 

 
 
 

 

Вивчати, 

узагальнювати 

та адаптовувати 

найкращий 

досвід 

соціокультурної 

розбудови. 

МН2, 

МН4, 

МН6, 

МН7.  

 

 

 

 

 

МО5, МО6, 

МО7, МО9. 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, діалогові технології, тощо);  

МН2 – практичний метод (імітаційні ігри, тренінги, креативне (поведінкове) 

моделювання, навчання діями, досвід, ротації, креативне проєктування, тощо);  

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання есе); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб- 

орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання креативних завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна, проектувальна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1- усне або письмове опитування;  

МО2 – діалогове спілкування; 

МО3 – колоквіум; 



МО4 –тестування; 

МО5 – індивідуальні, командні проєкти;  

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист  практичних (проєктних) робіт;  

МО10 – диференційований залік. 

 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«Індустрія туризму» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Підсумкова 

атестація 

(тестування) 
 Сума  

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4   

5 5 5 5  20 

Змістовий модуль 2. Підсумкова 

атестація 

(захист 

командних пр. 

робіт) 

 

Т.2.1 Т 2.2. Т 2.3 Т 2.4 Т 2.5   

6 6 6 6 6  30 

Змістовий модуль 3.   

Т 3.1 Т 3.2  Т 3.3  Т 3.4 Т 3.5   

6 6 6 6 6  30 

Підсумкова атестація за семестр  диф.залік  

20 балів 
100 

 

Змістовий модуль 4. Підсумкова 

атестація 

(презентації та 

захист пр. 

робіт) 

 

Т 4.1 Т 4.2 Т 4.3 Т 4.4 Т 4.5    

6 6 6 6 6  30 

Змістовий модуль 5.   Підсумкова 

атестація  

(тестування) 
 



 

 

                               

                       СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності 

може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які 

отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями: 

 

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною  шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно - здобувач вищої 
освіти виявляє 
особливі творчі 
здібності, 
- вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
знаходить і 
опрацьовує необхідну 
інформацію, 
- вміє 
використовувати 
набуті знання і вміння 
для прийняття рішень 
у нестандартних 
ситуаціях, 
 - переконливо 
аргументує відповіді, 
- самостійно 
розкриває власні 
здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно зараховано 

Т 5.1 Т 5.2 Т 5.3 Т 5.4 Т 5.5   

6 6 6 6 6  30 

Підсумкова атестація за семестр екзамен 

40 балів 
 100 



82-89 В дуже добре - здобувач вищої 
освіти вільно воло-діє 
теоретичним 
матеріалом, 
застосовує його на 
практиці,  
- вільно розв'язує 
вправи і задачі у 
стандартних 
ситуаціях,  
- самостійно 
виправляє допущені 
помилки, 

кількість яких 

незначна 

Достатній 
конструктивно-

варіативний 

добре  

74-81 С добре здобувач вищої освіти 
вміє зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом 
викладача, загалом; 
- самостійно 
застосовувати її на 
практиці; 
-контролювати власну 
діяльність; 
-виправляти помилки, 
з поміж яких є суттєві, 
- добирати аргументи 
для підтвердження 
думок 

   

64-73 D задовільно - здобувач вищої 
освіти відтворює 
значну частину 
теоретичного 
матеріалу; 
- виявляє знання і 
розуміння основних 
положень, 
- за допомогою 
викладача може 
аналізувати 
навчальний матеріал; 
- виправляти помилки, 
з-поміж 
яких є значна кількість 
суттєвих 

Середній 

репродук

-тивний 

задовільно  

60-63 Е достатньо здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 

   



вищому за 
початковий, значну 
частину його 
відтворює на 
репродуктивному 
рівні 

 

 
35-59 FХ незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні окремих 
фрагментів, що 
становлять 
незначну частину 
навчального 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і 
відтворення 
окремих фактів, 
елементів, об'єктів 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 

контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) 

за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Залік виставляється 

за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію 

освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Положення про проведення практики студентів 

бакалаврського та магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів 



культури і мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та 

правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома 

методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час 

практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

тощо. 

 

ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу 

повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в 

будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку 

і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 
 

 


