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Критерій, пункт/підпункт силабусу Пояснення 

Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти Другий 

Освітня програма Психологія 

Спеціальність Магістр психології 

Кількість кредитів 4,0 кредитів ЄКТС 

Лекції  2 год. 22 год. 

С/практичні  8 год. 18 год. 

Самостійна робота  110 год. 80 год. 

Курсова робота -  

Форма навчання 
Заочна            Денна 

Форма підсумкового контролю Залік 

Мова викладання Українська  

Інформація про викладача 

Лектор   

 

 

 Смольська Людмила Миколаївна 

кандидат психологічних наук, доцент; доцент кафедри суспільних дисциплін 

Профайл 
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Смольська_Людмила_Миколаївна 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5514-6822 

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z9-

LUIYAAAAJ&hl=uk 

 

Канали комунікації 

l.m.smolska@nuwm.edu 

l_Smolska@ukr.net 

Інформація про дисципліну 

Анотація  навчальної 

дисципліни, у т.ч. 

мета та задачі. 

Метою вивчення курсу «Психологічна реабілітація»  є оволодіння магістрантами 
знаннями та вміннями, спрямованими     на відновлення, корекцію або компенсацію 

порушених психічних функцій, особистісних властивостей, станів, видів діяльності в 

системі відносин людини, що забезпечує успішність її функціонування в суспільстві. 

В курсі розглянута проблематика психологічної реабілітації: при психічних розладах,  

у кризових і травматичних станах; при деяких соматичних порушеннях; у роботі 

психолога з фахівцями, яки працюють з постраждалими. Задачами є усвідомлення   

теоретичних основ та оволодіння методичним інструментарієм для діагностичних 

досліджень та надання практичної допомоги пацієнтам/клієнтам. 

Посилання на 

розміщення дисципліни  

в Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4158  

Програмні 

компетентності ПК 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК4.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

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

ЗК7.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами. 
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.  

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Смольська_Людмила_Миколаївна
https://orcid.org/0000-0001-5514-6822
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z9-LUIYAAAAJ&hl=uk
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керуватися загальнолюдськими цінностями.  

ФК10.Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Програмні результати 

навчання ПРН 

 ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та фомулювати 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.  

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення 

про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.  

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.  

РН11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок (soft 

skills) 

Готовність до нового досвіду, професійна гнучкість, вміння позитивно 

впливати на ситуацію, клієнтоцентрованість, комплексне вирішення проблем, 

готовність проявляти турботливу ментальність, креативність, надання 

особистісного смислу освітньо-пофесійній діяльності. 

Програмні результати навчання: ПРН-2, ПРН-3, ПРН-9, ПРН-10. 
ПРН-2.Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та 

надійних методів. ПРН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. ПР3.Узагальнювати емпіричні дані та 

фомулювати теоретичні висновки. 

Види навчальної роботи  

студента (що студенти повинні 

виконати) 

Опрацювання інформації, постановка проблеми, аналіз методик, підбір 

методик, планування дослідження в науковому та практичному 

запитах.  

Методи та технології навчання Самостійне опрацювання матеріалу, проектний підхід, наукова 

розвідка, ділові ігри «Експертна група», «Консіліум», «Прес-

конференція»; підготовка наукових публікацій. 

Засоби навчання Науково-методична фахова література, кейси, презентації, друковані 
звіти, відео.  

Критерій оцінювання матеріалів за питаннями: «Що здається 

найкориснішим для професійного та особистісного росту?», « Як 

переробити матеріал, щоб інформація сприймалась легше та 

якісніше?» 

Критерій оцінювання власної роботи здобувачів освіти за питаннями 

«Що особливо добре я зробив (зробила)?», «Що я можу покращити?», 

«Що є  цінним для моєї майбутньої практики?».       

Програмні результати навчання –ПРН-4, ПРН-5, ПРН-8, ПРН-9, РН-11 

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. ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань 

діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації. РН11. 

Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій 

професійної діяльності. 
ПР9.Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські 

цінності.  

Види навчальної роботи 

студента (що студенти 
повинні виконати) 

Аналіз матеріалів з точки зору прогнозованого розвитку подій, 

процесу відновлення функціональної взаємодії пацієнта/клієнта в 
соціумі. Аналіз готових та розробка нових просвітницько-

профілактичних, корекційних (терапевтичних) програм з 



врахуванням специфіки категорії постраждалих осіб;  обговорення 

доступності/складності методик відповідно до задач реабілітації в 

тренінгових парах-трійках; вироблення стратегії проектного підходу 
до вирішення завдань.     

Аналіз матеріалів з огляду на етику та, в окремих випадках, на норми 

закону щодо прав людини нерозголошення її стану, на повагу до 

кордонів її психологічного простору, права як на страждання, так і 

реабілітацію. 

Методи та технології навчання Ділові ігри (консиліум, планування індивідуального супроводу 

пацієнта/клієнта, планування коучінгу персоналу, в т.ч. керівника, в 

організації),  кейс-метод, проєктний метод, метод наукового 

експерименту та спостереження, метод моделювання, 

самооцінювання. Вивчення професійної документації. Копіювання 

програм та їх рецензування. Модифікація програм індивідуально та в 

парному чи груповому проекті.          

Засоби навчання Програми, матеріали освітнього та просвітницького спрямування для 

педагогів, дітей, батьків. Науково-методична фахова література, 

кейси та «медичні картки», презентації, друковані звіти, відео.  

Інтерв’ю, віртуальний діалог, круглий стіл, науково-методичні 

семінари.    

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій  Практичних Самостійна робота – 110 год 

Заочн. 2 год. Денна 22 год. Заочн. 8 год. Денна 18 год. Заочн. 110 год. Денна 80 год. 

І модуль. Загально-теоретичні основи психологічної реабілітації 

Тема 1. Предмет, задачі і методи психологічної реабілітації 

Результат

и 
навчання  

РН - 10 

РН - 8 

РН - 4 

 

 

 

 

заочна Денна Базова л-ра: 

1; 3; 4; 5.  
 

Відеонавчання для обговорення: 

https://www.youtube.com/watch?v=vFG0DEa1kH0          

2 хв. Психологічна реабілітація 

https://www.youtube.com/watch?v=RenZfe-aHsk                       

22 хв. Эмоции. Фобии и страхи. Ненависть и злость. 

Что с людьми? Л.Ф.Васильева. Кинезиология 

https://www.youtube.com/watch?v=6Yzrsg78WuU                     

1 год.40 хв.  Подкаст: «Дельта» на порозі: як діяти? 

Лекційн. год. 

 0 4 

Практичн. год. 

2  4 

Самост. год. 

22 14 

Опис теми. Характеристика предмету психологічної реабілітації. Реабілітаційна психологія та психологічна 

реабілітація. Міжгалузеві основи реабілітації. Система психологічної, медичної, соціальної та педагогічної 

реабілітації. Система психологічних основ професійної реабілітації за різними напрямками. Поняття та 

проблематика сучасної української  реабілітації. Вимоги до складання плану реабілітаційної роботи. 

Характеристика методів психологічної реабілітації. Нова професія психолога-реабілітолога на ринку праці 

в державному та приватному секторах. Українська медична реформа XXI століття і реабілітаційна 

психологія. Особистісні характеристики психолога-реабілітолога  та його специфіка порівняно з психологами 

широкого профілю. Вимоги до психолога, що працює в реабілітаційній мультифункціональній  бригаді. 

Особливості роботи реабілітаційного психолога з різним контингентом. 

 

Тема 2. Загальні положення про психологічну реабілітацію осіб, що пережили травматичний досвід 

Результ. 

навчання  

РН - 10 

Заочн. Денна Базова л-ра:  

1; 2; 3; 4; 5. 

Допоміжна: 

Відеонавчання:  

https://www.youtube.com/watch?v=dxvk_SosEOo          

16 хв.  Психологічна травма: як зцілитися самому. 
Лекційних годин 

https://www.youtube.com/watch?v=vFG0DEa1kH0
https://www.youtube.com/watch?v=RenZfe-aHsk
https://www.youtube.com/watch?v=6Yzrsg78WuU
https://www.youtube.com/watch?v=dxvk_SosEOo


РН – 8 

РН - 4 

РН - 5  
РН - 8 

РН - 9  

РН - 11 

 

 

 

 2 4 1. 

 

Терапевтична гра 

https://www.youtube.com/watch?v=DHOqBXP41mo       

40 хв. Лечим ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ: 

посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР 

https://www.youtube.com/watch?v=70Qz3s2R3HQ            

16 хв. Психологічна допомога військовим. Навчальний 

ролик  

https://www.youtube.com/watch?v=UAKCGVSfKVA   

24 хв. Горе. Как пережить расставание, или как 

пережить смерть | Pogodin 

Практичн. годин 

0  4 

Самост.р. годин 

22 14 

Опис теми. Види травматичного досвіду: полон, тортури, насильство, війна, внутрішня міграція, 

повернення після зовнішньої міграції, втрата близьких, переживання катастроф, аварій, пожежі, 

наводнення; втрата ідеалів кохання та сімейної довіри, булінг. Гостра психологічна травма – її види та 

типи реакції на неї. Посттравматичні стресові розлади ПТСР. Допомога в подоланні важкого стресу та 

його наслідків. Зміни особистості, що пережила травматичний досвід - динаміка. Реабілітаційна 

психологія в посттравматичному періоді. Психологічна допомога людям в горюванні. Психологічна 

реабілітація психологів, соціальних працівників, волонтерів, священиків і капеланів, що працюють з 

постраждалими верствами населення. 

Модуль ІІ. Психологічна реабілітація різних цільових груп 

Тема 3. Психологічна реабілітація людей з неврозами, депресіями, синдромом мігранта 
Результат

и 

навчання: 

РН - 10 

РН - 8 

РН-4  

РН-5  
РН-8 

РН-9 

РН-11 

 

 

заочна Денна Базова л-ра:  

1; 2. 

Допоміжна: 

1; 2; 3. 

 

 

Відеонавчання: 

https://www.youtube.com/watch?v=rtixmI2qXDg  40 хв. 

Олег Чабан про психіатрію, депресії, неврози, 

тривожні розлади та сучасні методи лікування 

https://www.youtube.com/watch?v=xU3tHIsj61w 60 хв. 

ДЕПРЕСІЯ: ЛІКУВАННЯ на прикладі клінічного 

випадку 

https://www.youtube.com/watch?v=QTm_IDQ8EQU 29 

хв. 

Неврозы: эффективная схема лечения 

Лекційних годин 

 0   4 

Практичн. годин 

2 4 

 Самост. р. годин 

22 14 

Опис теми. Невротичні реакції, неврози, невротичний розвиток як предмет реабілітаційної роботи 
психолога. Особливості неврозів  у дітей і підлітків. Діагностика неврозів. Вимоги до психолога, що 

працює з дітьми - невротиками. Процес реабілітації  дітей з  неврозами. Поняття депресії, види 

депресії. Методи діагностики депресивних порушень та глибоких депресій. Небезпека суїциду. 

Реабілітація дітей та підлітків з депресивними порушеннями. Запобігання суїциду та реабілітація після 

суїцидальних намірів у дітей та дорослих. Психологічна робота з близькими. Принцип комплексної 

системної реабілітації пацієнта та його найщільнішого оточення. Переселені особи (внутрішні та 

зовнішні мігранти), психологічні проблеми дезадаптаії, що виникають у них; різні реакції дезадаптації 

переселених осіб. Психологічна реабілітація переселених осіб. Допомога в адаптації та психологічний 
супровід переселених осіб. 

  

Тема 4. Психологічна реабілітація соматичних хворих 

Результат

и 

навчання: 

РН - 10 

РН – 8 

РН - 4  

РН - 5  

Заочна Денна Основна: 1         

Допоміжна л-ра: 

1; 3; 4. 

Відеонавчання для обговорення:  

https://www.youtube.com/watch?v=onIVkg3XFWc  30 

хв. УБИРАЕМ ВЕГЕТАТИВНЫЙ СБОЙ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ НЕВРОЗА, ТРЕВОГИ, ВСД, 

ПАНИЧЕСКИХ АТАК.Вегетосудинна дистонія, 

тривожність і т.д. – психофізична проблема. 

Лекційних годин 

0 4 

Практичн. годин 

https://www.youtube.com/watch?v=DHOqBXP41mo
https://www.youtube.com/watch?v=70Qz3s2R3HQ
https://www.youtube.com/watch?v=UAKCGVSfKVA
https://www.youtube.com/watch?v=rtixmI2qXDg
https://www.youtube.com/watch?v=xU3tHIsj61w
https://www.youtube.com/watch?v=QTm_IDQ8EQU
https://www.youtube.com/watch?v=onIVkg3XFWc


РН - 8 

РН - 9  

РН -11 

 

2 2 https://www.youtube.com/watch?v=7zPafiIKFbM  

40 хв. Утрата радости и крик тела. Константин 

Павлов. 10й Саммит психологов.Методики работы 

в психологической реабилитации  

https://www.youtube.com/watch?v=FfExLi367bk      

12 хв. Психосоматические причины онкологии 

https://www.youtube.com/watch?v=u90Puf5rYCM        

55 хв. Онкопсихолог. Особенности работы с 

людьми в ситуации онкологического заболевания 

Самост. годин 

22 14 

Опис теми. Поняття психосоматики. Психологічна особливості хронічних соматичних  хворих . 

Психологічна характеристика людей з різкими фізичними втратами. Особливості людей, що працюють 

із соматичними хворими та фізично травмованими. Психологічна реабілітація хворих у гострий, 

відновлюваний період та в період ремісії. Психолого-педагогічна реабілітація соматично хворих дітей. 

Потреба в психологічній реабілітації медичного персоналу, що працює з різними групами соматичних 

хворих та фізично постраждалими пацієнтами. Профілактика вигорання медичного персоналу. 

 

Тема 5.  Практичні методики роботи в психологічній реабілітації 

РН-2 

РН-8 

РН-10 

РН-3 

РН-11 

Заочна Денна Базова л-ра:   

1; 2; 3; 4; 5. 

Додаткова л-ра:  

1; 2; 3; 4. 

 

Відеонавчання для обговорення: 

https://www.youtube.com/watch?v=6r1hrnCrVTQ  29 

хв. Психология реабилитации: закономерности 

отношения к себе, поведения и реакций тела 

https://www.youtube.com/watch?v=7axwteLajvg    30 

хв. что я делала, чтобы быть счастливее 

https://www.youtube.com/watch?v=D69id90nAlg       

23 хв. 15 вещей, Которые Дают Энергию и 

Возвращают Ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=bF_wo3v6Dpw    

19 хв. Почему тезис "ТЫ МОЖЕШЬ ВСЕ" не 

работает? | Игорь Погодин 

https://www.youtube.com/watch?v=KrPCFieF5aE  

24 хв. Аутогенне тренування 

Лекційні годин 

0 6 

Практичн. годин 

2 4 

Самост. р. годин 

22 24 

Опис теми. Практичні методи діагностики – їх види і призначення при різних видах порушень та з 

врахуванням відповідного походження. Процедури проведення діагностичних досліджень, їх оцінка та 

інтерпретації. Професійна етика та правові норми щодо проведення психологічного дослідження 

постраждалих осіб та осіб у групі ризику. Методи, методики, техніки, прийоми психологічної допомоги 

в реабілітаційному процесі та їх підбір. Порівняльний аналіз різних методик за складністю проведення. 

Вивчення реабілітаційних методів, технік тощо та аналіз їх послідовності, поєднання в реабілітаційних 

програмах. Комбінування методів психологічної допомоги, психотерапії та фізичної терапії. Поєднання 

реабілітаційних впливів з ерготерапією та трудотерапією. Нетрадиційні засоби інтегрального 
оздоровлення в роботі психолога-реабілітолога. Моніторинг станів та прогнозування динаміки 

покращення. Стратегія самодопомоги, самопідтримки в реабілітаційних програмах. Пропозиції  велнес-

коучінгу на сучасному ринку психологічних послуг. Християнські підходи до психологічної 

реабілітації постраждалих. Методи, методики, засоби християнської психологічної реабілітації.  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

  Базова:  

1. Єгорова О.Б. Реабілітаційна психологія: курс лекцій. Навчально-методичний посібник для 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. – 

Слов'янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2018. – 132 с. 

2. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. 

https://www.youtube.com/watch?v=7zPafiIKFbM
https://www.youtube.com/watch?v=FfExLi367bk
https://www.youtube.com/watch?v=u90Puf5rYCM
https://www.youtube.com/watch?v=6r1hrnCrVTQ
https://www.youtube.com/watch?v=7axwteLajvg
https://www.youtube.com/watch?v=D69id90nAlg
https://www.youtube.com/watch?v=bF_wo3v6Dpw
https://www.youtube.com/watch?v=KrPCFieF5aE


Л. Туриніна. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. – 160 с.  

3. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1. – 

Київ, 2018. – 208 с. 

4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. – 

Київ, 2018. – 236 с. 

5. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. – 

Київ, 2018. – 240 с. 

   Додаткова:  

1. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Спис Гіппократа: основи психології спілкування для медичних 

працівників / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.; К., 2017. 

208с. 

2. Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування 

основних психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з  англійської; упор. та наук. ред. 

Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). Львів: Видавництво 

Українського католицького університету, 2014. 112 с. http://ndips.org/assets/sinaps.pdf 

3. Максимова Н.Ю., МілютінаК.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч. Посібник. – 

К.: Перун, 1996. – 464 с. https://www.klex.ru/bok  

 

4. Народна та нетрадиційна медицина. Оздоровлення. Електронний ресурс: 

http://www.logos.biz.ua/proj/medoz/medycyna-006.pdf 

 

 

 

 

Розрахунок балів при оцінюванні 

 

Заочна форма Денна форма За модульні контролі для денної і заочної форми 

За поточну (практичну)  складову оцінювання :  МК-1 – 20 балів  

МК-2 – 20 балів 

 
 

 

 

 

 

 

по 15 балів за кожен 

тематичний звіт  до 4-х 

практичних занять, де 

передбачено 

представлення звітного 

матеріалу у вигляді 

методичних розробок, 

творчого прикладного 

проекту або   

дослідницького 

наукового проекту 

(публікації)  

 залік)По 5 балів за 

кожен тематичний 

звіт  за перші 8 

практичних занять, та 

15 балів за останнє 

практичне заняття де 

передбачено 

представлення 

звітного матеріалу.  

Всього: 60 балів Всього: 40 балів (підсумковий контроль – залік) 

Всього за дасципліну: 100 балів 

 

Місце навчальної дисципліни в 

освітній траєкторії здобувача вищої 

освіти 

Дисципліна пов’язана із соціальною психологією, психологією 

інвалідності, кризовою психологією, екологічною психологією.  

http://ndips.org/assets/sinaps.pdf
https://www.klex.ru/bok
http://www.logos.biz.ua/proj/medoz/medycyna-006.pdf


Поєднання навчання та досліджень Дослідницькі проекти оформляються у вигляді наукової статті 

або тез для виступу на конференції.  

Правила та вимоги (політика) 

Дедлайни та перескладання Відпрацювання відбувається шляхом виконання 

індивідуальної, в т.ч. дослідницької та/або волонтерської 

роботи.  
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу 
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/ 

Правила академічної доброчесності Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути 
чесними у своїх стосунках, що застосовується і поширюється 
на поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. Студенти 
мають самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише 
результати власних зусиль та оригінальної праці. Студенти, які 
порушують «Кодекс честі університету», не отримають бали за 
це завдання, а в разі грубих порушень, курс не буде їм 
зараховано, студенти будуть направлені на повторне вивчення. 
При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких робіт може 
проводитись перевірка на плагіат.  
В цілому студенти та викладачі мають дотримуватись:  
 Положення про запобігання плагіату випускних 
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі змінами та 
доповненнями 
 Кодекс честі студентів 
 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників НУВГП 
 Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

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. 

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. 

Правила отримання зворотної 

інформації про дисципліну 

Систематичний відгук студентів в анонімній формі та при 

бажанні в авторській (друкується студентами і подається 

викладачу) за питаннями: Що подобається в курсі та стилі 

викладача? Що є особливо цінним для майбутньої професії? 
Що і як можна покращити?  

Оновлення Зміст даного курсу може оновлюватись щорічно, але не рідше 

одного разу на три роки. 

Навчання осіб з інвалідністю Надається волонтерська підтримка іншими студентами.    

Інтернаціоналізація 

Електронні бібліотеки: 

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

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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/ 

Електронний каталог: 

http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

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:  Смольська Л.М., к.психол.н., доцент 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv

