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Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації, екзамен: Буханевич Олександр 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

НАПрНУ, заслужений юрист України  

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=11&w=sklad).  

Контактна 

інформаціята 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: o_bukhanevych@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-6397-0715 

Google Scholar: https://https://scholar.google.com/citations?user=o_EzFGYAAAAJ

&hl=th 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Сучасна доктрина адміністративного 

права_ЗФН»: g7w4j4s 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, вул. Проскурівська, 57,  

ауд. 224: 

Буханевич Олександр Миколайович: відповідно до розкладу. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації протягом семестру: згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Вивчення дисципліни важливе і цікаве для здобувачів освіти, тому що 

«Сучасна доктрина адміністративного права» належить до циклу дисциплін, 

орієнтованих на набуття компетентностей щодо проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення, розв’язання важливої наукової проблеми у галузі 

права. 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у здобувачів освіти знань, 

вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним 

характеристикам майбутніх науковців, завданням, які ставляться перед 

наукою адміністративного права на конкретному етапі розвитку українського 

суспільства, яка повинна стати чинником прийняття та розвитку нового за-

конодавства, що регулює адміністративно-правові відносини як головні 
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відносини у сфері діяльності органів публічної влади 

Завдання навчальної дисципліни «Сучасна доктрина адміністративного 

права» - формування у майбутніх науковців теоретичних знань та практичних 

навичок щодо правового регулювання суспільних відносин, які складаються у 

сфері виконавчої влади та управління; вивченні системи та компетенції 

органів виконавчої влади, які здійснюють управління в соціально-культурній, 

економічній, адміністративно-політичній сферах та сфері міжгалузевого 

управління; опанування методикою правового аналізу доктрини 

адміністративного права; визначення сучасного бачення та перспективи 

розвитку адміністративного права, зіставлення принципів адміністративного 

права та принципів Європейського адміністративного простору, уміння 

виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, 

формувати ціннісні орієнтири здобувачів освіти відповідно до принципів 

гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості. 

Перед здобувачами освіти у рамках навчальної дисципліни ставиться мета: 

 знати: визначення понятійно-термінологічного апарату адміністративного 

права; зміст окремих інститутів адміністративного права відповідно до 

сучасної доктрини адміністративного права; зміст принципів 

адміністративного права; зміст системного підходу до вивчення 

адміністративного права; зміст елементів адміністративно-правового статусу 

суб’єктів адміністративного права; джерела адміністративного права за 

юридичною силою з урахуванням сучасної доктрини адміністративного права; 

ключові проблеми адміністративного права, з якими зіштовхуються юристи у 

повсякденній практиці; доктринальні засади реформування адміністративного 

права.  

 вміти: пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають 

зміст загальної частини адміністративного права; обговорювати специфіку 

системи адміністративного права; пояснювати значення принципів 

адміністративного права; класифікувати форми та методи діяльності 

публічної адміністрації; пояснювати сутність адміністративно-правового 

статусу окремих суб’єктів адміністративного права; класифікувати органи 

виконавчої влади за різними ознаками; пояснювати сутність Європейського 

адміністративного простору; аналізувати предмет адміністративного права; 

пристосовувати до вітчизняного контексту позитивний досвід зарубіжних 

країн з регулювання адміністративних правовідносин; проектувати, 

ініціювати, виконувати інноваційні комплексні наукові дослідження у галузі 

адміністративного права на основі цілісного системного наукового світогляду; 

застосовувати адміністративне право як механізм реалізації прав особи у 

сфері державного управління; демонструвати вміння здійснювати критичний 

аналіз, оцінку сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей у 

вирішенні дослідницьких і практичних завдань; застосовувати знання з 

адміністративного права в широкому діапазоні практичної роботи та в 

повсякденному житті; приймати оптимальні рішення на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів; застосовувати відповідні положення 

адміністративного законодавства при вирішенні ситуаційних завдань; 

ілюструвати конкретними прикладами юридичні факти, які слугують 

підставами виникнення, зміни та припинення адміністративних 

правовідносин; аналізувати Європейські принципи адміністративного права. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

ФК-1 Здатність розуміти теоретичні основи, термінологію та практику 

професійної діяльності в галузі права;  

ФК-2 Здатність розуміти сучасні актуальні питання, історію розвитку, 

закономірності, проблеми та тенденції правового регулювання суспільних 

відносин;  
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дисципліни ФК-3 Здатність ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права з урахуванням їх юридичної сили, дії у часі, просторі та 

за колом осіб;  

ФК-4 Здатність правильно тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати 

судову практику та застосовувати їх при вчиненні різних правових дій;  

ФК-5 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності; 

ФК-6 Здатність здійснювати науково-правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів; 

ФК-7 Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, надавати 

рекомендації щодо їх удосконалення; 

ФК-8 Здатність до формування власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і захисту перед 

підготовленою аудиторією; 

ФК-9 Здатність приймати рішення, формувати правову позицію по справі та 

відображати її у тексті різних правових документів, у тому числі з 

процесуальних питань. 

Результати 

навчання 

РН-8 - Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та практики 

професійної діяльності в галузі права; 

РН-9 - Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних питань, 

історії розвитку, закономірностей, проблем та тенденцій правового 

регулювання суспільних відносин у різних галузях; 

РН-10 - Ефективно працювати з джерелами національного та міжнародного 

права, виявляти колізії, прогалини, інші недоліки правового регулювання; 

РН-11 - Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та 

правильно застосовувати їх при вчиненні різних правових дій; 

РН-12- Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків і консультацій з правових питань у різних сферах 

юридичної діяльності 

РН-13 - Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати 

їх науково-правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх 

удосконалення; 

РН-14 – Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників розробляти 

проекти нормативно-правових актів; 

РН-15 - Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної й 

обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її 

перед підготовленою аудиторією 

РН-16- Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в юридичній 

справі, формулювати правову позицію у тексті різних правових документів, у 

тому числі процесуальних 

 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 2-й, семестр – 3-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: «Тлумачення нормативно-правових актів», «Юридична 

техніка», «Проблеми фінансового права», «Порівняльне адміністративне 

право». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисципліни: «Актуальні проблеми інформаційного права». 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС / 120 годин, у тому числі, самостійної роботи – 100 годин, 

лекційних – 12 годин, семінарських – 8 годин. 
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Форма навчання  заочна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, залік 

тощо. 

Лекція, семінарські заняття, консультації та залік можуть проводитись у 

формі онлайн-конференції з використанням платформи для проведення 

онлайн-занять Zoom або Google Meet. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт тощо. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1/0/10 

Сучасне бачення та 

перспективи 

розвитку 

адміністративного 

права 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, повідомлення 

про виконання 

самостійної роботи (у 

тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 10 

1/0/10 

Адміністративно-

правові норми та 

відносини 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 10 

1/1/8 

Принципи 

адміністративного 

права та принципи 

Європейського 

адміністративного 

простору 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, повідомлення 

про виконання 

самостійної роботи (у 

тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 1 

СРС – 8 

1/1/8 

Джерела 

адміністративного 

права 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 1 

СРС – 8 
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повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

1/1/8 

Суб’єктивні 

публічні права та 

основні напрями 

вдосконалення 

законодавчого 

регулювання 

адміністративно-

правового статусу 

громадянина 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 1 

СРС – 8 

2/1/8 

Суб’єкти публічної 

адміністрації 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 2 

Семінарське 

заняття – 1 

СРС – 8 

1/1/10 

Публічні службовці 

у системі суб’єктів 

публічної 

адміністрації 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 1 

СРС – 10 

1/1/10 

Інструменти 

діяльності 

публічної 

адміністрації 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 1 

СРС – 10 

1/1/10 

Позасудовий захист 

прав, свобод та 

законних інтересів 

приватних осіб у 

відносинах із 

публічною 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 1 

СРС – 10 
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адміністрацією ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

1/1/10 

Захист приватної 

особи у сфері 

публічного 

адміністрування 

Усний виклад,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 1 

СРС – 10 

1/0/8 

Сучасні концепції 

адміністративної 

відповідальності 
 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 8 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Сучасна доктрина адміністративного права» (розміщені у Google 

класі «Сучасна доктрина адміністративного права_ЗФН» (код приєднання: 

g7w4j4s) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Сучасна доктрина адміністративного права» (у 

Google класі «Сучасна доктрина адміністративного права»_ЗФН» (код 

приєднання: g7w4j4s) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усний. Структура залікового білету включає 3 теоретичних питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Колектив 

авторів : В. Галунько, Н. Армаш, В. Басс, А. Берлач, В. Біла, В. Бойко, О. 

Буханевич, А. Бучинська, Н. Васильченко, І. Гавловський, Н. Галіцина, В. 

Галунько, С. Гречанюк, Ю. Делія, С. Дембіцька, О. Джафарова, С. Діденко, П. 

Діхтієвський, О. Дрозд, О. Єщук, Д. Журавльов, О. Заярний, О. Зима, А. 

Іванищук, Т. Карабін, С. Кічмаренко, Л. Коваленко, А. Коваль, А. Ковальчук, 

Т. Коломоєць, І. Костенко, В. Крикун, О. Кузьменко, В. Курило, К. Куркова, 

В. Куценко, В. Лаговський, Я. Лазур, Ю. Легеза, А. Манжула, С. Марченкова, 

Т. Мацелик, В. Мацюк, Р. Мкртчян, І. Орловська, В. Пашинський, С. Пєтков, 

Ю. Пирожкова, М. Пихтін, І. Риженко, О. Рогач, О. Рябченко, Л. Савранчук, 

М. Савюк, О. Світличний, С. Слюсаренко, Є. Соболь, О. Соловйова, В. 

Стеценко, С. Стеценко, С. Циганок, К. Чижмарь, К. Шкарупа, І. Шопіна, В. 

Щавінський. Київ: НДІПП, 2018. 464 с. 

2. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / за ред. А. 

Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ : Академія адміністративно-

правових наук, 2020. 466 с.  

3. Адміністративне право : навч. посіб. / О.І. Остапенко, З.Р. Кисіль, 

М.В. Ковалів, Р.В. Кисіль. К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова 

єдність», 2008. 536 с. 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw


 7 

4. Адміністративне право : підручник / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; за 

заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. 

Х. : Право, 2013. 656 с. 

5. Адміністративне право України (Загальна частина) : навч. посіб. / 

О.А. Задихайло. Харків : Право, 2016. 308 с. 

6. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч.: у двох томах: 

Том 1. Загальна частина / Ред. колегія : В.Б. Авер’янов (голова). К. : ТОВ 

Видавництво «Юридична думка», 2007. 592 с. 

7. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч.: у двох томах: 

Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). К. : ТОВ 

Видавництво «Юридична думка», 2009. 600 с. 

8. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / 

Т.О. Коломоєць. К., 2012. 528 с. 

9. Адміністративне право України. Загальна частина : навч. посіб. / 

Ю.П. Битяк, В.В. Зуй. К., 2011. 240 с. 

10.Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. 

П. Рябченко. 2-ге вид., перероб. і доп. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 

304 с. 

11.Адміністративно-правове забезпечення реформування судоустрою та 

судочинства в Україні / Н. Д. Квасневська. Київ, 2016. 534 с. 

12.Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. 

Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. К. : Центр учбової 

літератури, 2011. 216 с. 

13.Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право 

України. Т.1. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / 

[В.В. Галунько, В.І. Курило, С.О. Короєд, О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, 

О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. 

проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с. 

14.Загальне адміністративне право : підручник / Гриценко I. С., Мельник Р. С., 

Пухтецька А. А. та інші; за заг. ред. I. С. Гриценка. К. :  Юрінком Iнтер, 2015.  

568 с. 

15.Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект 

лекцій. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. 60 с. 

16.Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. 

коментар / [за ред. Р.А. Калюжного, М.І. Іншина та І.М. Шопіної]. К. : 

Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2011. 780 с. 

17.Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина : [авт. 

лекції, довідк. та інформац. матеріал] / за викладами професора Юрія Панейка 

; [уклад.: В.М. Бевзенко та ін.] ; Укр. вільний ун-т у Мюнхені [та ін.]. Київ : 

Дакор, 2016. 463 с. 

18.Роль адміністративного права України у захисті прав і законних інтересів 

людини і громадянина / В. В. Башкатова, О. П. Світличний. Київ : ЦП 

«Компринт», 2016. 203 с. 

19.Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний посібник / 

С.Г. Стеценко. К. : Атіка, 2011. 624 с. 

20.Ткаченко О.Г., Мулявка Д.Г. Гречанюк С.К. Проблеми адміністративної 

відповідальності пов'язаної з порушенням режиму утримання в установах 

виконання покарань: монографія.  Чернігів. РВВ Чернігівського юридичного 

коледжу Державної пенітенціарної служби України, 2013. 130 с. 

21.Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: 

основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард 

Шмідт-Ассманн; [пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов]; відп. ред. О. 

Сироїд. [2-ге вид., перероблене та доповнене]. К.: «К.І.С.», 2009. 552 с. 
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Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. 

№ 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Щоб отримати бали за пропущене з поважних причин лекційне заняття, треба 

написати конспект по питаннях теми (тем) пропущеної лекції. Щоб отримати 

бали за пропущене з поважних причин семінарське заняття, треба 

підготуватись до усного опитування та вирішення ситуативних завдань або 

виконання тестових завдань по питаннях теми (тем) пропущеного 

семінарського заняття. 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Студенту визнаються результати участі у наукових конференціях і он-лайн-

курсах, вебінарах, тренінгах за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною, у порядку, визначеному Положенням про організацію 

освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

Викладач дисципліни: 

професор  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                              ____________________   О.М. Буханевич 

                                                                                             

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

15 вересня 2020 року, протокол № 2 

 

В.о. завідувача кафедри   конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                              ____________________        І.Л. Самсін 

 

http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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