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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Пропонований курс передбачає формування компетенцій, які необхідні 

для вирішення завдань, що пов’язані із плануванням і проведенням 

наукових досліджень і впровадженням їх результатів у практичну 

діяльність. 

Пріоритетні завдання викладання дисципліни:  

- отримання знань у галузі методології наукового пізнання, необхідних 

для написання наукової роботи (курсової, бакалаврської, магістерської);  

- набуття знань щодо організації наукового дослідження, написання та 

оформлення наукових тез, статей, про порядок захисту наукової роботи;  

- отримання знань у галузі організації науково-дослідницької діяльності у 

ЗВО;  

- системний розвиток особистості майбутнього фахівця, формування 

компетенцій, що сприяють самореалізації в науковій творчості та науково-

дослідній діяльності загалом. 

 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

 

ФК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.  

ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або 

практичної значущості.  

ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної 

діяльності.  
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ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно 

від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.  

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах.  

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. ФК8. 

Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.  

ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.  

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань 

із різних джерел із використанням сучасних інформаційно комунікаційних 

технологій.   

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.  

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій.  

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість.  

ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у 

писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.  

 

РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.  

РН11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

 

Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять: 

Тема 1. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього 

Опис теми: Наука як система знань. Основні поняття науки. 

Закономірності функціонування та розвитку науки, еволюцію її розвитку.  

Поняття наукового дослідження, його основні ознаки та характеристики. 

Особливості структури наукового дослідження, його об’єкт, мета, завдання, 

основні форми. Вимоги до наукових досліджень. 
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Основні види наукових досліджень. Відмінності та спільні риси 

емпіричних та теоретичних досліджень. Ефективність наукових досліджень. 

 

Тема 2. Поняття методології наукових досліджень та її види 

Опис теми: Методологія наукових дослідження. Поняття методу та 

методології. Завдання методології. Різновиди та структурні елементи 

методології. Підходи до обґрунтування та визначення методу та методології.  

Фундаментальна або філософська методологія. Загальнонаукова 

методологія. 

Загальнонаукові принципи дослідження: історичний, термінологічний, 

функціональний, системний, інформаційний, культурологічний, пізнавальний 

або когнітивний. 

Конкретно наукова методологія. Методи і техніка дослідження. 

Класифікація методів наукового пізнання. 

 

Тема 3. Емпіричні методи наукового дослідження 

Опис теми: Поняття та загальна характеристика емпіричних методів 

наукового дослідження. Радикальний емпіризм. Верифікація. Емпіричне 

дослідження. Валідність. Діагностична сила. Надійність. Репрезентативність.  

Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження. 

Передбачуваність. Планомірність, Цілеспрямованість. Вибірковість. 

Системність. Вимоги до спостереження. Етапи проведення спостереження.  

Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення Розмір одиниці 

вимірювання. Динамічна похибка. Метод вимірювання. Принцип 

вимірювання. Вимірювальна інформація. Види вимірювальних величин. 

Порівняння. Узагальнення. Вимоги до порівняння. Види порівнянь.  

Експеримент. Довготривале, короткочасне, безперервне, дискретне 

спостереження. Специфіка експерименту. Етапи проведення експерименту.  

Інші емпіричні методи дослідження: опитування, опитування-інтерв’ю, 

анкетні опитування, бесіда, рейтинг, експертна оцінка, метод колективних 

експертних оцінок, метод «мозкового штурму», морфологічний метод 

аналізу, метод семикратного пошуку, метод асоціацій та аналогій, метод 

колективного блокнота і контрольних запитань, морфологічний ящик. 

Сутність гіпотези, її особливості. Етапи розвитку гіпотези, вимоги, що до 

неї ставляться. Доведення гіпотези, способи встановлення істини: 

безпосередній та опосередкований, що використовуються у доведенні 

гіпотези, особливості та відмінності. 

 

Тема 4. Теоретичні методи наукового дослідження 

Опис теми: Сутність теоретичних методів наукового дослідження. 

Послідовність проведення теоретичних досліджень. Особливість 

теоретичного дослідження. Порядок використання методів при здійсненні 

наукового дослідження. 
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Характеристика основних теоретичних методів наукового дослідження: 

аналізу та синтезу, індукції та дедукції, порівняння, формалізації, 

абстрагування та моделювання. Поняття моделі, вимоги, які до неї 

ставляться, види, особливості побудови. 

Особливості логічного та хронологічного підходів при проведенні 

теоретичних досліджень. Мета, випадки та вимоги до застосування цих 

методів при здійсненні наукового дослідження.  

 

Тема 5. Зміст та складові науково-дослідного процесу 

Опис теми: Стадії науково-дослідного процесу. Схема науково-дослідного 

процесу. Організаційна, дослідна стадії та стадія узагальнення, апробації та 

реалізації наукових результатів. Процедура вибору наукової проблеми. 

Критерії вибору теми. Обґрунтування актуальності теми, визначення її місця 

в науковій проблемі. 

Суть та складові планування наукової діяльності. Програма та плани 

наукового дослідження. Формулювання теми дослідження. Вивчення стану 

питання і обґрунтування обраного напряму дослідження. Мета дослідження. 

Загальні та конкретні завдання дослідження. Зміст, об'єкт, предмет 

дослідження. Вибір методів дослідження. Етапи роботи, календарний план 

роботи. Попередній та остаточний план наукового дослідження, план-

проспект наукового дослідження. 

Організація науково-дослідних робіт. Організаційні передумови для 

дослідження і аналітичної обробки економічної інформації. Основні завдання 

НОП. Елементи НОП. Нормування праці науковців. 

 

Тема 6. Форми відображення результатів наукових досліджень 

Опис теми: Форми викладу матеріалів дослідження. Публікації. Функції 

публікацій. 

Наукові видання. Науково-дослідні та джерелознавчі наукові видання. 

Монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей та матеріали 

наукової конференції, збірник наукових праць.  

Наукові неперіодичні видання: книга, брошура, наукові збірки, журнали.  

Види монографій: наукові та практичні. 

 

Форми висвітлення підсумків наукової роботи: тези, тези доповіді, 

реферат. Види рефератів: інформативні, розширені або зведені, наукові.  

 

Тема 7-8. Форми висвітлення наукових досліджень 

Опис теми: Винахідницька діяльність. Результати НДР: нові технологічні 

процеси й агрегати, матеріали і з'єднання, пристрої і конструкції можуть 

скласти предмет винаходу або відкриття. 

Усна передача інформації про наукові результати. Доповідь, повідомлення 

на нарадах, семінарах, симпозіумах, конференціях. Бесіди при особистих 
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зустрічах. 

Тематика практичних занять: 

Практичне заняття 1. 

Організація наукової діяльності в галузі психології 

1.Проаналізуйте наукові статті з психології у періодичних журналах, 

випишіть назви статей, постановку проблеми, мету.  

2.Підберіть наукову статтю за темою цікавою для вас. Проаналізуйте 

(структуру) наукової статті.  

Практичне заняття 2. 
Значення та вплив науки на формування наукової думки в Україні  

 

1. Підібрати приклади зворотів, які б характеризували науковий стиль 

тексту: виписати окремі речення, слова, словосполучення до кожної з 

суттєвих ознак цього стилю.  

2. Дібрати анотацію до книги, яка висвітлює науково-психологічну 

проблему, на науково-популярну, художню книгу. Підготуватися до їх 

порівняльного аналізу. 

3. Розробити (письмово) систему ключових (базових) понять для курсової 

(магістерської) роботи.  

 

Практичне заняття 3. 
Технологія наукової діяльності  
1. Виберіть тему науково-дослідної роботи і визначте основні складові 

(тему, мету, об’єкт, предмет, завдання). Тему можна обрати з переліку 

тем курсових (магістерських) робіт, ІНДЗ чи рефератів до семінарів і 

лабораторних занять.  

2. Складіть анкету для визначення рівня готовності студентів (учнів, 

слухачів) до самовиховання. Проведіть анкетування під час асистентської 

практики і проаналізуйте результати. 

3. Складіть анкету для визначення позанавчальних інтересів і захоплень 

студентів (учнів, слухачів). Проведіть анкетування під час асистентської 

практики і проаналізуйте результати.  

 

Практичне заняття 4. 
Методологія науково-дослідницької діяльності  

1.Побудуйте структурну або структурно-функціональну модель 

системи формування культури поведінки студентів (учнів, слухачів) 

(взаємопов'язані елементи, компоненти, підсистеми, функції, мета, 

завдання).  

2.Укладіть таблицю класифікації основних методів наукових досліджень.  

3.Визначте актуальність наукових досліджень з педагогіки.  

4.Опишіть основні напрямки наукових досліджень у галузі психології. 

5.Вкажіть основні напрями конкретно наукового пошуку в психологічних 
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дослідженнях.  

6. Зробіть класифікацію об’єктів наукових досліджень  
 

 

Практичне заняття 5. 
Методи науково-педагогічних досліджень  

1.Вибрати тему майбутньої магістерської (курсової) роботи з 

тематики, запропонованої кафедрою суспільних дисциплін.  

2. Проведіть анкетування зі студентами (учнями, слухачами).  

3.Проаналізуйте отримані результати й підвести підсумки. 

 

Практичне заняття 6. 
Методи науково-педагогічних досліджень  

Використання методів науково-психологічних досліджень.  

1. Анотація як форма роботи з науковою літературою. 2. Анотована 

література.  

2. Рецензія. 

3. Відгук.  

4. Ознайомлення із курсовими та дипломними роботами як формами 

наукової діяльності студентів.  

5. Структура наукової роботи. 

 

Практичне заняття 7. 
Обґрунтування теми дослідження. Збір та аналіз наукової інформації за темою  

Визначте науковий апарат власної дослідницької роботи:  

1. Оберіть тему, обґрунтуйте актуальність виявленої наукової 

проблеми.  

2. Визначте об’єкт і предмет дослідження, його мету, продумайте 

гіпотезу.  

3. Сформулюйте завдання дослідження.  

4.Застосовуйте науковий стиль викладу матеріалу..  

5.Написати анотацію до тексту.  

6.Розробити (письмово) систему ключових (базових) понять для роботи 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до навчання, 

комунікативні навички, здатність подолання конфліктних ситуацій, 

здатність дотримуватись норм професійної етики, навички ефективної 

роботи у колективі, уміння налагоджувати контакти у сфері професійної 

діяльності, уміння слухати і запитувати, формування власної думки та 
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прийняття рішення та інші. 

Форми та методи навчання 

Методи емпіричного (спостереження, вимірювання, порівняння 

узагальнення, експеримент) і теоретичного (опитування, моделювання та ін.) 

дослідження; методи пошуку наукових рішень і інші. Діагностика знань, 

психологічне дослідження, самостійна робота, арттехнології та ін.  

Порядок та критерії оцінювання 

 

      Для досягнення мети та завдань курсу студентам слід вчасно 

виконати індивідуальні, самостійні завдання до семінарських занять, 

вчасно скласти модульні контролі знань. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів 

шляхом аналітичного дослідженням разом із студентом. Також, 

студент під керівництвом викладача самостійно оцінює свою 

роботу. 

За вчасне та якісне виконання практичних та індивідуальних робіт, 

здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові бали: 

50 балів за усні та письмові завдання 

10 балів за наукову роботу 

Усього поточна складова оцінювання: 60 

Модульна складова оцінювання: 
Модульний контроль №1 20 

Модульний контроль №2 20 

Усього модульна складова оцінювання: 40 

Разом:100  
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання рефератів, 

есе дослідницького характеру, наукових тез або статей за темою курсу. 

Тему дослідницької роботи можуть вибрати самостійно за погодженням із 

викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за 

конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 

запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), 

рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 

бали). Усього – 20 балів.  

Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного 

та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання 

апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу.  

В освітньому процесі використовуються наукові досягнення викладача 
курсу, механізми та процедури в освітньому процесі університету 
https://nuwm.edu.ua/sp. 

Інформаційні ресурси 

 
1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» 

[Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/Iaws/show/1556-18 ]. 
2.  Закон  України  від  05.09.2017  р.  «Про  освіту»  –  [Режим  

доступу: http://zakon5.rada.gov.Ua/laws/show/2145-19 ]. 
3.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  29.04.2015  р.  №  266  

«Про затвердження  переліку  галузей  знань  і  спеціальностей,  за  якими  
здійснюється підготовка  здобувачів  вищої  освіти»  [Режим  доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n] . 

4.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  23.11.2011  р.  №  1341  
«Про затвердження  Національної  рамки  кваліфікацій»  [Режим  доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12  ]. 
5. Методичні  рекомендації  щодо  розроблення  стандартів  вищої  

освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01 
червня 2016 р.,  №  600  (у  редакції  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  
України  від  21  грудня 2017  №1648)  [Режим  доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha~osvita/rekomendatsii-1648.pdf ]. 
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6.  Стандарти  і  рекомендації  щодо  забезпечення  якості  в  
Європейському просторі  вищої  освіти  (ESG)  [Режим  доступу: 
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and- 
guidelincs_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf ]. 

  7.  Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і 
доп. / авт.-уклад.:  В.  М.  Захарченко  та  ін.  /  За  ред.  В.  Г.  Кременя  –  К.:  
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100с.  ISBN 978-966-2432-220 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/glossariy
.pdf. 

8. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-
arkhivna-sprava-bakalavr.pdf   

 

Методологія наукових досліджень 

 

1. Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Якубовська С.С. Психологічна готовність 

педагогічного колективу до управління змінами в організації. // UDC 01.1 The 

http://zakon.rada.gov.ua/Iaws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha~osvita/rekomendatsii-1648.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-%20guidelincs_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-%20guidelincs_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/glossariy.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/glossariy.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
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Ist International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS OF 

MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (September 21-24,2020). Frankfurt am 

Main, Germany 2020. 402 p., С.255-259. 

2. В., Небова Н.А., Особливості синдрому «професійного вигорання» у 

сфері професій типу людина-людина // Оновлення змісту, форм та методів 

навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові 

записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск №16 

(59). Рівне: РДГУ, 2017. С.180-183. 

3. Кочубей А.В., Милацька В.В., Особливості формування психологічної 

культури майбутніх фахівців // Оновлення змісту, форм та методів 

навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові 

записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск №16 

(59). Рівне: РДГУ, 2017. С.26-29. 

4. А.В. Кочубей, М. Семенюк Проблема психолого-педагогічної інтенції 

діяльності науково-педагогічного працівника Нова педагогічна думка: 

Науково-методичний журнал. №1 Рівне, 2019. С.161-166 

5. Кочубей А.В., Якубовська С.С. Професійна рефлексія в умовах супервізії 

як механізм самовдосконалення майбутнього фахівця // Всеукраїнський 

науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – 

Спеціальний тематичний випуск «Вища освіти України у контексті 

інтеграції до європейського простору». – N 4.- Кн.1.– том І (83). К.: – 

Гнозис, 2019. С.191-199. 

6. Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Якубовська С.С. Психолого-педагогічний 

супровід студентів в умовах карантину // Всеукраїнський науково-

практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії" – Спеціальний 

тематичний випуск "ІХ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання". – N .- Кн.1. – том 1. К.: – Гнозис, 2020 с. 

7. Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Якубовська С.С. Психолого-педагогічний 

супровід студентів в умовах карантину // Всеукраїнський науково-

практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії" – Спеціальний 

тематичний випуск "ІХ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання". – N2 .- Кн.2. –Том ІІ (25) К.: Гнозис, 2020. 316 с., С. 200-207.  

8. Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Якубовська С.С. Духовні цінності як 

психологічна підтримка студентів-учасників бойових дій в кризових умовах. 

//Х Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, (м. Київ, 20-22 

травня 2021 р.).  

9. Кочубей А.В., Якубовська С.С. Супервізія як засіб формування 

психологічної структури особистості викладача вищого технічного закладу 

освіти / Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної 

компетентності здобувачів освіти: Матеріали IІI Всеукраїнської заочної 

науково-практичної конференції (м. Рівне, 18-19травня 2020 р.) / Навчально-

науковий інститут економіки та менеджменту НУВГП. – Рівне, 2020. – 148 

с. 
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Дедлайни та перескладання 

   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується право 

студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti. Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 

перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Зокрема, студенти можуть самостійно на платформі  AXDRAFT 

опанувати матеріал одного із завдань вагою 15 балів за посиланням 

business.axdraft.com 

Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, Coursera, 

edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та 

навички, що формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його 

частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

 

До викладання курсу долучені керівники підрозділів НУВГП, викладачі 

кафедри, психологи-практики. 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 

виявлення текстових запозичень через університетську платформу 

MOODLE  http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

 

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за 

порушення принципів академічної доброчесності викладач може накладати 

санкції: зниження балів, повернення роботи на доопрацювання, не 

допущення до захисту роботи та ін. 

 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо 

є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття.  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://business.axdraft.com/#_blank
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
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      При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 

самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні 

телефони та ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст цього курсу оновлюється щорічно, 
враховуючи зміни у законодавстві України, наукових психолого-педагогічних 
дослідження особистості, діяльності та професійної діяльності, 
враховуючи досвід зарубіжних країн стосовно організації професійної 
діяльності фахівців певної галузі.  
При викладанні дисципліни враховано вимоги Закону України “Про вищу 
освіту” та нормативні документи щодо організації освітнього процесу у 
ЗВО, Стандарт вищої освіти зі спеціальності О53 Психологія  
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі педагогіки та 
психології та використання сучасних технологій навчання За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали. 

 

 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 

академічну мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та 

природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 

академічної мобільності в Національному університеті водного 

господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 

2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

 

Здобувачі  можуть отримати доступ до таких міжнародних 

інформаційних ресурсів: 

- електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 

- Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 

- База періодичних видань: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
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https://www.scimagoir.com/ 

- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-

dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

 

 

 

Лектор     Кочубей Алла Володимирівна, к.пед.н., доцент 

 

https://www.scimagoir.com/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv

