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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

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

Пропонований курс передбачає підготовку національної еліти, яка здатна 

оволодіти освітньо-світоглядною парадигмою гуманітаризації, гуманізації і 

демократизації вищої освіти, забезпечує різнобічний розвиток особистості 

викладача і студента ЗВО та формування професійних психолого-

педагогічних компетенцій майбутніх науково-педагогічних працівників, 

сприяє підвищенню їхнього рівня готовності до здійснення викладацької 

діяльності.  

Мета викладання дисципліни - формування  професійної готовності 

науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльності, яка передбачає 

його професійну компетенцію, а саме: спеціально-предметна, психолого-

педагогічна, комунікативна, соціокультурна компетенції.  

Використовуємо такі активні методи та технології викладання: тренінги, 

рольові ігри, симуляційні ігри, обговорення, диспути, презентації, міні-лекції, 

метод кейсів, метод портфоліо, моделювання професійної діяльності, 

ситуаційні дослідження та інші. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 

платформі Moodle 

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

Компетентності 

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. ФК1. 

ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.  

ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології.  

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

РН1 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань 

із різних джерел із використанням сучасних інформаційнокомунікаційних 



5 

 

технологій. 

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

 ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у 

писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи 

та загальнолюдські цінності.  

РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.  

Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять: 

1. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки  

Опис теми: Готовність науково-педагогічного працівника до професійної 

педагогічної діяльності. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки. 

Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Зв’язок педагогіки 

вищої школи з іншими науками. Методи наукового педагогічного 

дослідження. 

 

2. Студент як суб’єкт процесу навчання у вищій школі 

Опис теми: Суперечливості та кризи студентського віку. Адаптація 

студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності. 

Типологічні особливості сучасних студентів. Професійна «Я-концепція» 

сучасного студента. 

 

3. Психолого-педагогічні особливості роботи зі студентською групою  

Опис теми: Соціалізація студента. Характеристика студентського 

колективу. Проблеми керівництва та лідерства в студентській групі.  

Міжособистісні стосунки в студентській групі. Психологічні особливості 

студентського самоврядування.  Конфлікти і шляхи їх попередження у 

студентській групі. Формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату в студентському колективі. 

 

4. Особистість та діяльність викладача вищої школи  

Опис теми: Психологічна характеристика особистості викладача. 

Професійна самосвідомість викладача. Особливості професійного 

самовизначення та становлення «Я-концепції» викладача. Наукова 

організація праці викладача як чинник його професійного 

самовдосконалення. Психолого-педагогічна структура діяльності викладача. 

Психологія стилів педагогічної діяльності. Типологія викладачів. Авторитет 
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викладача. 

5. Педагогічне спілкування 

Опис теми: Сутність та особливості педагогічного спілкування. Стилі 

педагогічного спілкування. Структура особистісно-групового педагогічного 

спілкування.  Бар'єри в спілкуванні «викладач-студент». Моделі спілкування 

педагога і студентів. Стратегії, прийоми, методи вирішення педагогічних 

конфліктів. Правила педагогічного спілкування. 

 

6. Організація освітнього процесу у вищому навчальному закладі  

Опис теми: Дидактика вищої школи як галузь педагогіки вищої школи. 

Сутність процесу навчання у вищій школі. Структура діяльності суб'єктів 

навчального процесу: викладання і учіння. Закономірності і принципи 

навчання у вищій школі. Зміст освіти у вищій школі.  

 

7. Методика застосування сучасних технологій навчання у вищому 

навчальному закладі 

Опис теми: Диференційоване навчання як один  із шляхів вдосконалення 

процесу навчання у сучасному вищому навчальному закладі. Проблемне 

навчання у вищій школі як перспективний  напрям розвитку  творчих 

здібностей особистості студента. Ігрові технології навчання як нестандартна 

форма педагогічної взаємодії. Інформаційні технології навчання як 

підготовка фахівця до повноцінного життя і діяльності в умовах 

інформаційного суспільства, комплексна перебудова педагогічного процесу, 

підвищення його якості та ефективності. Інтерактивне навчання як активна 

взаємодія викладача і студентів. 

 

8. Методика застосування сучасних технологій навчання у вищому 

навчальному закладі 

Опис теми: Диференційоване навчання як один  із шляхів вдосконалення 

процесу навчання у сучасному вищому навчальному закладі. Проблемне 

навчання у вищій школі як перспективний  напрям розвитку  творчих 

здібностей особистості студента. Ігрові технології навчання як нестандартна 

форма педагогічної взаємодії. Інформаційні технології навчання як  

підготовка фахівця до повноцінного життя і діяльності в умовах 

інформаційного суспільства, комплексна перебудова педагогічного процесу, 

підвищення його якості та ефективності. Інтерактивне навчання як активна 

взаємодія викладача і студентів. 
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Тематика практичних занять: 

Практичне заняття 1. 

Основні напрями виховання студентської молоді 

Обговорення у формі наукової дискусії результатів дослідження, 

проведеного методом інтерв’ю (бесіди, соціологічного опитування тощо) на 

тему «Традиційне та сучасне виховання молоді». 

 

Практичне заняття 2. 

Індивідуальні особливості психічних процесів та їх прояви в пізнавальній та 

емоційно-вольовій  сфері  студент. 

Презентація та обговорення результатів студентських досліджень 

«Психічні процеси особистості студента в умовах дистанційного навчання» 

 

Практичне заняття 3. 

Міжособистісні стосунки  в студентській групі 

У формі наукової конференції обговорити питання: 

1. Соціалізація особистості. Міжособистісні стосунки. 

2. Проблема психологічної сумісності, адаптації в студентській  групі. 

3. Психологічний клімат, його оцінка та формування в студентській  групі. 

4. Психологія конфлікту, психологічні правила та прийоми вирішення 

конфліктів у  студентській групі. 

Укласти і публічно презентувати власні пропозиції щодо створення позитивного 

психологічного клімату в колективі.  

 

Практичне заняття 4. 

Викладач як суб’єкт педагогічної діяльності 

Опрацювати завдання до практичного заняття в робочому зошиті. 

Вирішення педагогічних задач і демонстрація набутого досвіду під час 

ситуативних навчальних ігор. Укладання портфоліо. 

 

Практичне заняття 5. 

Засоби професійно-педагогічної комунікації 

Тренінг «Ефективне спілкування для психічного здоров’я фахівця» 

Обговорення актуальних проблем професійного спілкування майбутніх 

практикуючих психологів. Написання наукових тез (3 сторінки А4) на 

вищезазначену тему з майбутнім виступом на конференції кафедри 

суспільних дисциплін. 

 

Практичне заняття 6. 

Методика проведення навчальних занять  у вищій школі 

Презентація найбільш дієвої методики навчання з точки зору магістрів. 
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Дискусія. 

Практичне заняття 7. 

Методика застосування інтерактивних технологій навчання 

 

Розробити стартап, проаналізувати сучасні технології навчання у 

закладах вищої освіти. 

Розробити план-конспект з теми професійної дисципліни, застосувавши 

запропоновані методи інтерактивного навчання, узагальнити отримані 

знання в таблицю. 

 

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 

прийняття рішення та інші. 

Форми та методи навчання 

Активні методи навчання: робота в групах, презентації, тренінги, семінар-

обговорення (дискусія), ситуативні задачі та навчальні ігри, метод кейсів, 

моделювання професійної діяльності, проблемно-пошукові методи; метод 

проектного навчання; методи колективної розумової діяльності; метод 

застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 

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 
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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 

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 ]. 
11 

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 ]. 

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://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
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  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   

 

Педагогіка та методика викладання у вищій школі  

 

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

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

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. Кочубей А.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-

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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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: МатеріалиIІI Всеукраїнської заочної 

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

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

с. 

10. КочубейА.В., Якубовська С.С. Педагогіка та методика викладання у 

вищій школі.  Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 292 с. 

 

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. 

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
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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.  

       

      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 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/


13 

 

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://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 

 

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
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

