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1. Анотація до курсу 

 
Україна взяла курс на інтеграцію в європейський цифровий простір. Імплементація положень 

Угоди про асоціацію дозволить Україні поступово наблизитися до цифрового простору ЄС, що, з 

одного боку, призведе до зменшення бар’єрів та обмежень у торгівлі з ЄС та прискорення 

розвитку цифрової економіки України, а з іншого – забезпечить покращення публічних сервісів 

для громадян. Вивчення дисципліни «Інтеграція України у європейський цифровий простір» 

дозволить дізнатися про цифровий простір ЄС та ознайомитися з основами розбудови цифрової 

держави, що, з одного боку, базується на знаннях та широкому застосуванні штучного інтелекту, а 

з іншого – орієнтується на інтегрування у спільний цифровий простір.  

Дисципліна дозволить ознайомитися з ключовими складовими цифрового простору ЄС, а 

також перспективними напрямами цифрової трансформації України.  

Після опанування дисципліни студенти отримають: 

− загальні знання основ побудови цифрової держави;  

− навички застосування інструментів е-партисипації; 

− вміння визначати результати та ефекти інтеграції в європейський цифровий простір та 

Рівень освіти  Другий (магістерський) 

Спеціальність:  усі 

Освітня програма: усі 

Тривалість викладання  3-тя чверть 

Кількість кредитів 
4 кредити ЄКТС  

(120 годин) 

Заняття:  

лекції: 2 години на тиждень 

практичні заняття: 2 години на тиждень 

Мова викладання  українська 

Форма підсумкового  

контролю: 

диференційований залік 

https://europa.eu/europass/eportfolio/api/eprofile/shared-profile/75ca7be2-61f9-4a22-af34-e1997a9cb78c?view=html
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застосування цифрових інструментів у публічному управлінні. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Інтеграція України у цифровий простір ЄС» є вивчення 

засадничих характеристик європейського цифрового суспільства та державно-громадської 

розбудови цифрової держави, що базується на широкому застосуванні штучного інтелекту в 

публічному управлінні та адаптації європейських практик публічного адміністрування, керованого 

технологіями; знайомство із сучасними європейськими й світовими підходами до  прискорення 

цифрового розвитку держав та їх економічних систем.  

Основними завданнями є ознайомлення студентів із теоретичними основами європейської 

інтеграції України, засадами розвитку цифрової держави, підвалинами європейської демократії, а 

також формування навичок активного е-громадянства, заснованому на знаннях, цифровій 

грамотності та системному баченні процесу трансформативних змін на шляху до європейської 

інтеграції. 

 

3. Результати навчання  

 

За підсумками курсу студенти зможуть: 

− демонструвати знання: термінології та концептуальних основ побудови цифрової 

держави та цифрової економіки; принципів та моделей такої громадської участі в цих процесах із 

застосуванням «технологій від держави» та «технологій від громадян»; особливостей адаптації 

стратегій розвитку українських міст та регіонів до здійснення цифрового переходу під впливом 

тенденцій європейської інтеграції; 

− розуміти європейські цінності, що лежать в основі формування цифрової демократії та 

держав добробуту; принципи віртуалізованого управління розвитком міст; причини та наслідки 

посилення громадянського міжнародного активізму з використанням технологій; 

− аналізувати процеси цифрового розвитку міста, держави та суспільства, керовані 

технологіями та покращеними рішеннями; надавати обґрунтовані висновки, коментарі та готові 

рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо удосконалення стратегій, програм та 

проєктів розвитку міст і спільнот для прискорення євроінтеграційного поступу України. 

 

4. Структура курсу 

 

Тижні Тематика занять 
Вид 

занять 
Ресурси Оцінка 

1 Вступ до курсу  

Мета, завдання, результати 

Політика курсу  

Навчальні матеріали 

Система та критерії оцінювання  
Лекція 

Силабус 

Презентація курсу 

Методичні рекомендації 

Рекомендовані джерела 

– 

Тема 1. Розвиток цифрових держав і 

цифрових суспільств в Європі. 

Основи формування цифрової 

держави: зміст, цілі, принципи, 

цінності 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 

- 

Практичне заняття за темою 1. 

Формування системи цінностей 

держав в єдиному цифровому 

просторі  

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

2 Тема 2.  Електронна демократія та 

стейкхолдери цифрової держави 
Лекція 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-5 
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Тижні Тематика занять 
Вид 

занять 
Ресурси Оцінка 

Практичне заняття за темою 2. 

Моделі та механізми електронної 

демократії, підтримуваної 

технологіям 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

3 Тема 3. Цифровий простір ЄС: зміст, 

структура, принципи. 
Лекція 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-5 

Практичне заняття-обговорення за 

темою 3. Структура єдиного 

цифрового простору ЄС 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 0-5 

4 Тема 4.  Організаційно-правові 

засади та інструменти соціальної 

політики в Україні. 

Лекція 
Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-5 

Практичне заняття за темою 4. 

Цифровізація української економіки 

і суспільства та її наслідки для 

України і ЄС. 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

5 

 

 

Тема 5. Вплив штучного інтелекту 

на цифрову трансформацію 

європейських міст та спільнот. 

Лекція 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 

Спеціалізовані веб-ресурси 

0-5 

Практичне заняття за темою 5. 

Перспективи та напрями 

«смартизації» українських міст. 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси  0-10 

6 Тема 6. Цифровий перехід як етап 

розвитку міста 
Лекція 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
- 

Практичне заняття за темою 6. 

Інтерактивна вправа: «Штучний 

інтелект та його роль у цифровій 

трансформації європейських міст». 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

7 Тема 7. Розвиток концепції е-

громадянства в ЄС 
Лекція 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
- 

Практичне заняття за темою 7. 

Інтерактивна вправа «Приклади 

використання цифрових 

компетенцій у єдиному цифровому 

просторі ЄС». 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

0-5 

8 Тема 8. Технології від громадян, які 

розширюють інфраструктуру 

публічних сервісів 

Лекція 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 

Спеціалізовані веб-ресурси 

0-5 

Практичне заняття за темою 8. 

Тренінг «Технології е-громадянства 

та електронна партисипація». 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 0-10 

9 Тема 9. Активізація е-партисипації 

під впливом можливостей інтеграції 

України до єдиного цифрового 

простору ЄС 

Лекція 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

Практичне заняття за темою 9.  

Презентація результатів  

індивідуального завдання за     

підсумками курсу. 

Практичне 

заняття 

Презентації здобувачів 

0-15 
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Тижні Тематика занять 
Вид 

занять 
Ресурси Оцінка 

 Підбиття підсумків вивчення 

дисципліни 

 

Силабус  

ККР для проведення іспиту 

Анкети у MS Forms 

– 

Обговорення та оцінювання 

результатів виконання 

індивідуального завдання  

– 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

 

Для занять необхідно забезпечити стійкий доступ до Інтернету, мати активований аккаунт 

університетської пошти (student.i.p@nmu.one) у Microsoft Office365, перевірити можливість 

доступу до курсу зі стаціонарного чи мобільного пристрою, встановити пакет програм Microsoft 

Office (Word та Power Point). 

 

6. 1. Система оцінювання та вимоги 

 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання відповідають описам  

7-го кваліфікаційного рівня НРК. 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни 

на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного 

тестування та виконання і захисту практичних робіт складатиме не менше 60 балів. Максимально 

за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

Теоретична частина оцінюється за результатами участі у дискусіях під час інтерактивних 

лекцій, виконанню та презентації результатів індивідуального завдання, зміст якого описано у 

розділі 4 (участь у дискусіях та презентація результатів окремих завдань оцінюється в межах 100 

балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання для 7-го 

кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення про оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

https://cutt.ly/1ORACPD)  із подальшим перерахунком відповідно до розподілу балів за окремими 

темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). Загалом за участь у дискусіях і захист результатів 

виконання індивідуального завдання отримується максимум 60 балів.  

Практичні роботи (індивідуальні і командні завдання, розподіл балів див. у табл. розділу 

4) виконуються під час практичних занять (презентація результатів окремих завдань оцінюється в 

межах 100 балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання для 7-го 

кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення про оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

https://cutt.ly/1ORACPD)  із подальшим перерахунком відповідно до розподілу балів за окремими 

темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). При несвоєчасному здаванні практичної роботи 

оцінка знижується вдвічі. У сумі за практичну частину курсу при поточному оцінюванні 

отримується максимум 40 балів.  

https://cutt.ly/1ORACPD
https://cutt.ly/1ORACPD
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Отримані бали за теоретичну частину та практичні роботи додаються і є підсумковою 

оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач 

вищої освіти може набрати 100 балів. 

Розподіл максимальної кількості балів за складовими поточного контролю: 

 

Теоретична частина Практична частина Разом 

60 40 100 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. У випадку якщо здобувач вищої освіти за 

поточною успішністю отримав менше 60 балів та/або прагне поліпшити оцінку проводиться 

підсумкове оцінювання (залік) під час сесії. Якщо здобувач не здав у письмовій формі виконаних 

індивідуальних завдань (дві практичні роботи), він отримує незадовільну підсумкову оцінку  

з дисципліни.  

Залік проводиться у вигляді комплексної контрольної роботи, яка включає запитання  

з теоретичної та практичної частини курсу. Білет складається з 60 тестових завдань із чотирма 

варіантами відповідей, одна правильна відповідь оцінюється в 1 бал (разом 60 балів)  

та 10 тестових завдань з практичної частини, кожне з запитань оцінюється максимум у 4 бали 

(разом 40 балів), причому:  

− 4 бали – відповідність еталону; 

− 3 бали – відповідність еталону з незначними помилками; 

− 2 бали – часткова відповідність еталону, питання повністю не розкрите; 

− 1 бал – невідповідність еталону, але відповідність темі запитання; 

− 0 балів – відповідь не наведена або не відноситься до теми запитання. 

Отримані бали за відкриті та закриті тести додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення 

навчальної дисципліни. Максимально за підсумковою роботою здобувач вищої освіти може 

набрати 100 балів. 

 

7. Політика курсу 

 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобувачів 

вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і 

отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих 

текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів) що 

можуть використовуватися в освітньому процесі. Політика щодо академічної доброчесності 

регламентується положенням «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_o

f_plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 

залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) поштової 

скриньки на НТУ Microsoft Office та відвідування групи дисципліни у Microsoft Teams. 

Рекомендуємо створити профілі та підписатися на сторінку кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування у Facebook: https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/.  

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є робота у рамках 

дисципліни дистанційно у застосунку Microsoft Teams та на корпоративній платформі Moodle 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/
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(www.do.nmu.org.ua ). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно дисципліни мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або до групи у Microsoft Teams. 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять.  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим.  

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, 

відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності.  

Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за 

допомогою дистанційної платформи.  

Здобувачу вищої освіти, чий стан здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я 

інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися залишити заняття (така відсутність 

вважатиметься пропуском з причини хвороби).  

Оцінки неможливо отримати під час консультацій або інших додаткових годин спілкування 

з викладачем. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не згоден з 

оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому 

порядку.  

7.6. Зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті.  Здобувачі 

вищої освіти має право на зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті, 

за окремими темами або видами навчальної активності із попереднім погодженням з викладачем 

дисципліни та гарантом освітньої програми. Визнання результатів здійснюється за наявності 

відповідних сертифікатів. 

7.7. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачам 

вищої освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (MS Forms). Посилання 

на форму буде розміщено у Teams курсу. Заповнення анкет є важливою складовою вашої 

навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та 

врахувати ваші пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни.  
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