
 
 

Маріупольський державний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА 

підвищення кваліфікації 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Шифр програми: СП/2020/010 

Рік запровадження програми: 2020 р. 

                                                                                 Програму затверджено: Вченою  

                                                                                          Радою МДУ 

                                                                                      «27» травня 2020 р., протокол № 9  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь – 2020 



 
 

ЗМІСТ 

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ  3 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 7 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 10 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

 

1. Загальна інформація 

Назва програми Європейська інтеграція 

0Шифр програми СП/2020/010 

Тип програми за змістом спеціальна 

Форма навчання змішана 

Цільова група державні службовці  категорії «Б» і «В» 

Передумови навчання за програмою опрацювання нормативно-правових актів  

Найменування замовника освітніх 

послуг у сфері професійного навчання 

за програмою- 

Маріупольське об’єднане управління Пенсійного 

фонду України Донецької області 

Найменування партнера (партнерів) 

програми 

Маріупольське об’єднане управління Пенсійного 

фонду України Донецької області 

Обсяг програми 2 кредити за ЄКТС 

Тривалість програми та організація 

навчання 

2 тижні 

Мова(и) викладання українська 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, 

який (які) охоплює програма 

підвищення кваліфікації з правових та економічних 

питань європейської інтеграції, діловодства, 

державної мови, комунікації та взаємодії в 

публічній сфері 

Перелік професійних компетентностей, 

на підвищення рівня яких спрямовано 

програму 

знання правових та економічних основ європейської 

інтеграції, знання вимог з документування 

управлінської інформації та організації роботи з 

документами, комунікативна компетентність 

(здатність застосувати знання мови, написати 

документ, вести дискусію) та лінгвістична 

компетентність (система внутрішньо засвоєних 

знань та правил функціонування української мови), 

навички саморегуляції щодо профілактики 

професійного вигорання та використання 

професійної позиції службовця щодо побудови 

ефективної комунікації з учасниками різного рівня 

взаємодій, усунення конфліктних ситуацій 

Укладач(і) програми Сесія 1: 

Черних Євген Миколайович, к.ю.н., доцент, доцент 

кафедри права та публічного адміністрування МДУ 

chernykhmdu@gmail.com 

Тихомирова Галина Євгенівна, к.ю.н., доцент 

кафедри права та публічного адміністрування МДУ 

galinapravo3@gmail.com 

Годованик Євген Валентинович, к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри права та публічного 

адміністрування МДУ 

hodovanyk2015@gmail.com 

Сесія 2: 

Мітюшкіна Христина Сергіївна, к.е.н., доцент, 

доцент кафедри раціонального 
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природокористування та охорони навколишнього 

середовища 

k.mityushkyna@mdu.in.ua 

Сесія 3: 

Кудлай В’ячеслав Олегович, к.н.соц.ком., доцент 

кафедри культурології та інформаційної діяльності  

v.kudlay@mdu.in.ua 

Сесія 4: 

Мельничук Ірина Вікторівна, к.філол.н., доцент, 

доцент кафедри української філології МДУ 

i_melnychuk@mdu.in.ua 

Нікольченко Марія Владиславівна, к.філол.н., 

доцент, доцент кафедри української філології МДУ 

mariya_nikolchenko@ukr.net  

Сесія 5: 

Варава Людмила Анатоліївна, к. психол.н., доцент 

доцент кафедри практичної психології 

varava2233@gmail.com 

2. Загальна мета 

1. Формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у сфері 

європейської інтеграції: чинників її виникнення, процесу еволюції та перспектив розвитку, а 

також їх зв’язку з державним управлінням.  

2. Формування у слухачів комплексного сприйняття євроінтеграційної політики, зокрема її 

складових: регіональної та соціальної. 

3. Формування знань та вмінь з організації діловодства в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, в установах, організаціях, на підприємствах різних форм власності, 

формування вмінь класифікувати, систематизувати організаційно-розпорядчі документи, 

створювати документи та організовувати роботу з ними. 

4. Підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності здобувачів, практичне 

оволодіння основами офіційно-ділового стилю української мови, що забезпечуватиме 

професійну діяльність на належному мовному рівні. 

5. Розвиток навичок саморегуляції щодо профілактики професійного вигорання в сфері 

діяльності «особа – особа» та усвідомлене використання професійної позиції службовця щодо 

побудови ефективної комунікації з учасниками різного рівня взаємодій, усунення 

конфліктних ситуацій. 

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

Знання Сесія 1, 2: 

- понятійний та категорійний апарат щодо 

міжнародних інтеграційних процесів; 

- особливості функціонування сучасного 

Європейського Союзу як найбільш успішного і 

прогресивного міжнародного інтеграційного 

об’єднання держав та економічні процеси, що в 

ньому відбуваються, а також про проблеми і 

перспективи європейської інтеграції України; 

- інституційних засад функціонування 

Європейського Союзу; 

- організаційні засади та напрямки діяльності 

Європейського Союзу; 
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- основну мету, стратегію та етапи європейської 

інтеграції України; 

- основні розділи Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом; 

- основні програми та проекти ЄС, які 

реалізовуються в Україні; 

- європейські стандарти публічного управління, 

соціального забезпечення. 

Сесія 3: 

- вимоги до організації документообігу установи; 

- різновиди основних службових документів та 

вимоги до їхнього укладання;  

- склад та зміст типових договірних документів; 

технологію діловодства як сукупність процесів, що 

забезпечують документування управлінської 

інформації та організування роботи зі службовими 

документами;  

- особливості здійснення технологічних процесів в 

роботі зі службовою документацією;  

- перспективні тенденції розвитку діловодства. 

Сесія 4: 
- норми сучасної української літературної мови й 

практичне володння ними;  

- особливості різних текстів офіційно-ділового 

стилю; 

- лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості 

різних документів. 

Сесія 5: 

- засвоєння ефективних стратегій  міжособистісної 

комунікації: диференціація ролевого та позиційного 

репертуару; 

- подолання комунікативних та особистісних 

бар’єрів щодо виникнення конфліктних ситуацій 

взаємодії; 

- особливості усунення конфліктних ситуацій в 

професійній взаємодії та усвідомлені стратегії 

поведінки в конфлікті. 

уміння Сесія 1, 2: 

- аналізувати установчі документи Європейського 

Союзу, принципи формування та структуру і 

повноваження його інститутів; 

- самостійно оцінювати процеси поглиблення 

європейської інтеграції, розширення Європейського 

Союзу; 

- аналізувати правові та інституціональні виміри 

співробітництва України та ЄС; 

- визначати позитивні та негативні наслідки 

європейського вектору співробітництва України; 

- визначати завдання та оцінювати результати 

реалізації спільних політик ЄС у різних секторах 

економіки; 



 
 

- визначати та аналізувати особливості 

співробітництва та інтеграції України у європейське 

співтовариство. 

Сесія 3: 

- класифікувати документи, визначати особливості 

різновидів організаційно-розпорядчої документації, 

створювати організаційно-розпорядчі документи; 

- виконувати основні технологічні процеси в роботі 

зі службовими документами, зокрема їх прийняття, 

реєстрацію, попередній розгляд документів, 

проставлення резолюції, виконання документів, 

контроль виконання документів, оброблення та 

відправка вихідних документів;  

- вдосконалювати та раціоналізувати документообіг; 

створювати номенклатури справ;  

Сесія 4: 

- правильно вживати мовні засоби у текстах 

документів; 

- логічно будувати тексти; 

- застосувати довідкову літератури при створенні та 

редагуванні текстових документів. 

Сесія 5: 

- виявляти джерела і умови найбільш ефективної 

групової взаємодії; 

- визначати шляхи підвищення ефективності та 

екологічності комунікативних процесів та 

вирішення конфліктних ситуацій. 

навички - вміння відтворювати знання, передбачені 

програмою; 

- генерувати ідеї щодо вирішення проблемних 

соціальних питань, з урахуванням зарубіжного 

досвіду;  

- вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій; 

- здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій$ 

- вміння використовувати різні стратегії поведінки    

для вирішення суперечних ситуацій; 

- здійснювати пошук і використовувати знання для 

побудови ефективної міжособистісної взаємодії в 

групі. 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять) 

методи навчання: методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією: розповідь, 

бесіда (проблемна, обговорення особистісних поглядів слухачів); діалог; методи, прийоми 

переконування (висловлювання аргументів «за» і «проти»); методи, прийоми розвитку 

мислення: аналіз; синтез; порівняння; узагальнення; міркування 

форми проведення навчальних занять: лекція, тренінг, дебати, відеоконференція. 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 

електронної системи навчання, через які 

Сесія 1: kafedra.ppa@gmail.com 

Сесія 2: emnrep@mdu.in.ua 
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здійснюватиметься таке навчання, 

посилання (вебадреса) 

Сесія 3:  v.kudlay@mdu.in.ua (Сесія 3 - Zoom) 

Сесія 4: ukrkafedra@gmail.com 

Сесія 5: pps@2mdu.in.ua 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

 

Етап 

навчанн

я (сесія) 

Назва модулів, тем Кількість годин 

загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС за 

модулем 

у тому числі: 

аудиторні 

заняття 

дистанційні 

заняття 

навчальні 

візити 

самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 

Обов’язкові модулі програми 

Сесія 1 Модуль 1. Загальна характеристика європейської інтеграції 

 
Тема 1.1 

Сутність та основні 

риси інтеграційних 

процесів 

3 1 - - 2 

Тема 1.2 

Європейська 

міждержавна 

інтеграція 

2 1 - - 1 

Модуль 2. Співробітництво ЄС з іншими державами (на прикладі України) 

Тема 2.1 

Співробітництво 

України та ЄС 

2 2 - - - 

Тема 2.2 

Критерії членства та 

процедура вступу до 

ЄС 

2 2 - - - 

Модуль 3. Європейські правові стандарти у різних сферах суспільних відносин 

Тема 3.1 

Європейські 

стандарти прав та 

свобод людини і 

громадянина 

2 2 - - - 

Тема 3.2 

Європейські 

стандарти 

публічного 

управління 

2 1 - - 1 

mailto:v.kudlay@mdu.in.ua
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Тема 3.3 

Європейські 

стандарти 

соціального 

забезпечення 

2 1 - - 1 

Разом за сесію 1 
15 10 - - 5 

Сесія 2 Модуль 1. Регіональна політика як складова інтеграційної політики 

Європейського Союзу 

Тема 1.1 

Основи формування 

регіональної 

політики 

Європейського 

Союзу 

2 2 - - - 

Тема 1.2 

Трансформація 

регіональної 

політики 

Європейського 

Союзу 

4 2 - - 2 

Модуль 2. Соціальна політика Європейського Союзу 

Тема 2.1 

Теоретичні засади 

здійснення 

соціальної політики 

в країнах 

Європейського 

Союзу 

2 2 - - - 

Тема 2.2 

Системи 

соціального захисту 

в країнах 

Європейського 

Союзу 

2 2 - - - 

Разом за сесію 2 
10 8 - - 2 

Сесія 3 Модуль 1. Організаційні засади діловодства в сучасній Україні 

Тема 1.1 

Основи 

документування 

управлінської 

інформації та 

організації роботи з 

документами  

2 2 - - - 

Тема 1.2 

Організація роботи 

служби діловодства  

2 2 - - - 



 
 

Модуль 2. Технологія документування управлінської інформації 

Тема 2.1 

Основні етапи та 

складові 

документообігу 

2 2 - - - 

Тема 2.2 

Вимоги до 

оформлення 

документів 

2 2 - - - 

Тема 2.3 

Оперативне 

зберігання 

документів 

2 2 - - - 

Разом за сесію 3 
10 10 - - - 

Сесія 4  Модуль 1. Ділова українська мова 

Тема 1.1 

Лексико-стилістичні 

норми текстів 

документів 

5 4 - - 1 

Тема 1.2 

Орфографічні норми 

текстів документів 

3 2 - - 1 

Тема 1.3 

Морфологічні норми 

текстів документів 

2 2 - - - 

Разом за сесію 4 
10 8 - - 2 

Сесія 5 
Модуль 1. Психологічні аспекти професійної позиції службовця 

Тема 1.1.Тренінг-

семінар «Суб’єктна 

позиція в 

професійній 

діяльності 

службовця» 

5 4 - - 1 

Тема 1.2 Тренінг-

семінар «Ефективна 

комунікація  в 

роботі службовця» 

5 4 - - 1 

Тема 1.3 Тренінг 

«Робота в груповій 

взаємодії та 

командоутворення» 

5 4 - - 1 

Разом за сесію 5 
15 12 - - 3 

Разом 
60 48 - - 12 

 



 
 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Сесія 1 

 

Модуль 1.Загальна характеристика європейської інтеграції 

 

Тема 1.1 Сутність та основні риси інтеграційних процесів 

Перелік питань для вивчення: 

- поняття інтеграції та інтеграційних процесів; 

- форми міждержавної інтеграції; 

- зміст правової інтеграції; 

- рівні інтеграційних процесів. 

 

Тема 1.2 Європейська міждержавна інтеграція 

Перелік питань для вивчення: 

- Європейський Союз як міждержавне інтеграційне об’єднання: історія створення та 

сучасний зміст; 

- джерела права ЄС; 

- система спільних органів ЄС. 

 

Модуль 2. Співробітництво ЄС з іншими державами (на прикладі України) 

 

Тема 2.1 Співробітництво України та ЄС 

Перелік питань для вивчення: 

- історичні аспекти співробітництва України та ЄС;  

- Угода про асоціацію України та ЄС; 

- перспективи подальшої європейської інтеграції України. 

 

Тема 2.2 Критерії членства та процедура вступу до ЄС 

Перелік питань для вивчення: 

- Копегагенські критерії; 

- процедура вступу до ЄС. 

 

Модуль 3. Європейські правові стандарти у різних сферах суспільних відносин 

 

Тема 3.1 Європейські стандарти прав та свобод людини і громадянина 

Перелік питань для вивчення: 

- види прав людини і громадянина в європейському праві 

- гарантії прав людини і громадянина в ЄС 

 

Тема 3.2 Європейські стандарти публічного управління 

Перелік питань для вивчення: 

- європейські стандарти функціонування державної влади; 

- європейські стандарти місцевого самоврядування; 

- європейські стандарти протидії корупції. 



 
 

 

Тема 3.3 Європейські стандарти соціального забезпечення 

Перелік питань для вивчення: 

- європейські стандарти соціальної політики; 

- європейські стандарти пенсійного забезпечення; 

- імплементація європейських стандартів прав і свобод людини та громадянина до 

українського законодавства. 

 

Сесія 2 

 

Модуль 1. Регіональна політика як складова інтеграційної політики Європейського 

Союзу 

 

Тема 1.1 Основи формування регіональної політики Європейського Союзу 

Перелік питань для вивчення: 

- сутність регіональної політики, її об’єкти та суб’єкти; 

- принципи й основні функціональні форми регіональної політики; 

- цілі та завдання регіональної політики; 

- регіон як об’єкт трансформацій; 

- типологія внутрішніх регіонів країн Європейського Союзу; 

- етапи деформації регіональної політики; 

- регіональна політика Європейського Союзу  на сучасному етапі. 

 

Тема 1.2 Трансформація регіональної політики  Європейського Союзу 

Перелік питань для вивчення: 

- чинники формування і здійснення регіональної політики Європейського Союзу; 

- етапи становлення регіональної політики Європейського Союзу; 

- трансформація цілей регіональної політики та інструментів фінансування; 

- інструменти реалізації регіональної політики Європейського Союзу; 

- класифікація країн-членів Європейського Союзу відповідно до регіональної політики, 

яка проводиться; 

- програми і фінансові інструменти ЄС, відкриті для участі України. 

 

Модуль 2. Соціальна політика Європейського союзу 

 

Тема 2.1 Теоретичні засади здійснення соціальної політики в країнах Європейського 

Союзу 

Перелік питань для вивчення: 

- поняття, принципи та структурні особливості соціальної політики; 

- еволюція систем соціального захисту в Європі; 

- моделі соціального захисту в країнах-членах Європейського Союзу; 

- основні програми соціального захисту: принципи організації й функціонування. 

 

Тема 2.2 Системи соціального захисту в країнах Європейського Союзу 

Перелік питань для вивчення: 

- характерні особливості системи соціального захисту в Німеччині; 

- соціальний захист у Франції: принципи, проблеми й перспективи; 

- соціальна політика Швеції: історія та перспективи; 

- соціальний захист в Данії: історія, проблеми й перспективи. 

 



 
 

Сесія 3 

 

Модуль 1. Організаційні засади діловодства в сучасній Україні 

 

Тема 1.1 Основи документування управлінської інформації та організації роботи з 

документами 

Перелік питань для вивчення: 

- історичні витоки діловодства в Україні; 

- терміносистема діловодства; 

- принципи організації діловодства; 

- нормативна база діловодства. 

 

Тема 1.2 Організація роботи служби діловодства 

Перелік питань для вивчення: 

- види, структура, основні завдання та функції служби діловодства; 

- посадові обов’язки, права, відповідальність керівника служби діловодства; 

- раціональна організація праці персоналу в службі діловодства. 

 

Модуль 2. Технологія документування управлінської інформації 

 

Тема 2.1 Основні етапи та складові документообігу 

Перелік питань для вивчення: 

- загальні засади раціональної організації документообігу; 

- документні потоки в установі; 

- впровадження систем електронного документообігу; 

- долучення документів до документаційної системи; 

- проходження, опрацювання та відправлення ділової кореспонденції; 

- організація контролю за ходом виконання документів. 

 

Тема 2.2 Вимоги до оформлення документів 

Перелік питань для вивчення: 

- загальні вимоги до оформлення документів (формат, бланк, пагінація, членування 

частин тексту, оформлення заголовків, підзаголовків); 

- склад реквізитів документа; 

- складання заголовка документа; 

- датування та індексування документів;  

- адресування документа; 

- погодження та засвідчення; 

- проставляння відміток на документах. 

 

Тема 2.3 Оперативне зберігання документів 

Перелік питань для вивчення: 

- систематизація документів (номенклатура справ, окремі види справ); 

- робота з документами у справах та зберігання електронних документів; 

- підготовка справ до подальшого зберігання і використання; 

- особливості архівної роботи; 

- робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян; 

- робота з документами, що містять комерційну таємницю. 

 

Сесія 4 



 
 

 

Модуль 1. Ділова українська мова 

 

Тема 1.1 Лексико-стилістичні норми текстів документів 

Перелік питань для вивчення:  

- стилістична диференціація української лексики;  

- поняття про термін та метамову;  

- способи творення та особливості використання документознавчої термінології.  

 

Тема 1.2 Орфографічні норми текстів документів 

Перелік питань для вивчення:  

- вживання великої літери;  

- правила скорочень у текстах документів;  

- позначення цифрової інформації в документах;  

- написання російських та інших слов’янських власних назв. 

 

Тема 1.3 Морфологічні норми текстів документів 

Перелік питань для вивчення:  

- написання і відмінювання власних особових назв, закінчень родового відмінка однини 

іменників чоловічого роду ІІ відміни,  

- стилістичне використання різних частин мови: іменників, прикметників, числівників, 

займенників, дієслів тощо. 

 

Сесія 5 

 

Модуль 1. Психологічні аспекти професійної позиції службовця 

 

Тема 1.1 Тренінг-семінар «Суб’єктна позиція в професійній діяльності службовця» 

Перелік питань для вивчення: 

- cоціально-психологічні симптоми емоційного вигорання: поведінкові, афективні, 

когнітивні, фізіологічні, психофізичні. Складові синдрому вигорання: емоційне виснаження, 

деперсоналізація, редукція фахових досягнень; 

- механізми ефективної організації образу життя як суб’єкта власного життєвого 

простору; 

- засвоєння ефективних стратегій  міжособистісної комунікації: диференціація ролевого 

та позиційного репертуару. 

 

Тема 1.2 Тренінг-семінар «Ефективна комунікація  в роботі службовця» 

Перелік питань для вивчення: 

- особливості усунення конфліктних ситуацій в професійній взаємодії та усвідомлені 

стратегії поведінки в конфлікті; 

- техніки та технології побудови ефективної комунікації. 

 

Тема 1.3 Тренінг «Робота в груповій взаємодії та командоутворення» 

Перелік питань для вивчення: 

- особливості побудови ефективної комунікації  в груповій взаємодії, групова динаміка. 

- прояви лідерських якостей в груповій взаємодії; 

- умови виникнення необхідності командоутворення та принципи командної роботи. 
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