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ПРО ДИСЦИПЛІНУ   

Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

 

Даний курс є теоретико-методологічною основою сукупності 

дидактичних знань професійної діяльності фахівця у галузі 

історії. 

Метою викладання даної дисципліни:  є пізнання 

закономірностей педагогічної діяльності та дидактики 

суспільствознавчих дисциплін; формування потреби в 

особистісному педагогічному розвитку, формування, вміння 

досягати індивідуальних цілей у процесі професійної діяльності, 

оволодіння системою –  дидактичних  знань, які сприятимуть 

ефективності професійної діяльності та сприятимуть 

підвищенню педагогічної культури та професійної етики в 

галузі історії. 

Використовуються такі методи викладання та технології: 

тренінги, рольові ігри, симуляційні ігри, обговорення, диспути, 

презентації, міні-лекції, метод кейсів, метод портфоліо, 

моделювання професійної діяльності, культурологічні 

дослідження та інші. 

 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4596  

Компетентності . ЗК 2. Здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) 

українською – державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у 

навчанні і на практиці.   

ЗК  6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК  9. Здатність працювати в команді.  

ЗК 17. Здатність критично та креативно мислити, виявляти 

ініціативу і мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, а також навчатися протягом всього життя. 

ФК 01. Опанування базових методів загальної педагогіки у 

професійній діяльності. 

ФК 04. Оперування основними і спеціальними методами 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4596
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викладання історії в закладі середньої освіти; знання та 

практичні вміння створення, зберігання, обробку, вивчення, 

передавання тощо за допомогою інформаційних (комп'ютерних) 

технологій. 

ФК 14.  Володіння методикою викладання історичних дисциплін 

у закладах середньої освіти, вміння використовувати набуті 

теоретичні знання з історії та методики викладання фахових 

дисциплін у педагогічній практиці, здатність до організації 

навчального процесу відповідно до обов’язкових вимог охорони 

праці. 

 

Програмні 

результати навчання 

 

ПРН 05.  Поєднувати та застосовувати вміння з педагогіки і 

психології та навички історичних досліджень у професійній 

діяльності. 

ПРН 06.  Застосувати знання з основ наукових досліджень та 

історичної інформатики у професійній діяльності. 

ПРН 07.  Створювати освітнє середовище, яке стимулює 

інтелектуальну активність особистості та її організацію 

відповідно до вікового розвитку організму; практична орієнтація 

на ведення здорового способу життя. 

ПРН 18.  Застосовувати набуті теоретичні знання з історії 

та методики викладання фахової дисципліни у педагогічній 

практиці. 

ПРН 21.  Вміти на практиці застосовувати основи майстерності 

вчителя в управлінні собою, майстерність педагогічного 

спілкування, майстерність в управлінні навчально-виховним 

процесом. 

 

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. 

 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Тема: ОСНОВИ ПРАВОВОЇ ДИДАКТИЧНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ. ДЕРЖАВА: ПРИЧИНИ ТА ТЕОРІЇ 

ВИНИКНЕННЯ 

1. Історичні основи розвитку теорії освіти й навчання 

(дидактики). 
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2. Дидактичні основи правового навчання. 

3.  Поняття держави. 

4. Причини та умови виникнення держави. 

5. Ознаки держави. 

6. Функції держави. 

7.  Поняття і основні критерії типології держав. 

8. Теорії виникнення держав, їх загальна характеристика. 

Тема 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ  

1. Поняття форми держави. 

2. Форма державного управління. 

3. Форма державного устрою. 

4. Державний режим.  

Тема 3 МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ  
1. Поняття механізму держави та його складові елементи. 
2. Напрямки вдосконалення функціонування механізму 
держави у сучасній державі. 
3. Поняття апарату держави та його ознаки. 
4. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація. 
5. Органи сучасної Української держави. 

Тема 4. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО  

1.Визначення поняття права. Значення загального поняття 

права. Різні підходи до визначення поняття права. 

2. Право як соціальне явище. 

3. Соціальні норми та їхні види. 

4. Ознаки права та його відмінність від інших соціальних 

норм. 

Тема 5. Правові відносини. 

1.Поняття і основні риси правовідносин. 

2.Види правовідносин. 

3.Склад і зміст правовідносин. 

4.Поняття і види суб’єктів правовідносин. 

5.Правосуб’єктність: дієздатність, правоздатність, 

деліктоздатність. 

6.Основні види об’єктів правовідносин. 

7.Юридичні факти: поняття і класифікація. 

8.Юридична відповідальність: поняття, ознаки і види. 

9.Принципи і функції юридичної відповідальності. 

10.Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст, 

співвідношення. 

Тема 6. ПРАВО: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, 

ПРИНЦИПИ, СПІВВІДНОШЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО І 

СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА 

1. Поняття права. 

2. Ознаки права. 

3. Функції права. 



7 

 

4. Принципи права. 

5. Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного права. 

Тема 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

1.  Предмет, метод, принципи та система цивільного права 

України.  

2. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин.  

3. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні властивості 

суб’єктів    

     цивільного права.  

4. Об’єкти цивільних правовідносин. 

5. Цивільний правочин. 

Тема 8. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

1. Трудове право як галузь права: поняття, система, предмет і 

метод правового регулювання. 

2. Трудовий договір: поняття, види, підстави укладання та 

розірвання, випробувальний термін. 

3. Робочий час та час відпочинку згідно законодавства 

України. 

4. Трудова дисципліна та методи її забезпечення. 

5. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення. 

Тема 9. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА 

1. Поняття та принципи сімейного права. Основні завдання 

сімейного законодавства України. 

2. Поняття шлюбу та сім’ї. Право на шлюб та сім’ю та умови 

його реалізації. Порядок укладання та реєстрації шлюбу. 

Шлюбний контракт. Підстави та порядок розірвання шлюбу. 

Визнання шлюбу недійсним. 

3. Майнові права та обов’язки подружжя. Взаємні права та 

обов’язки батьків та дітей. Реєстрація батьківства. 

Позбавлення батьківських прав.  

4. Опіка та піклування. Правове регулювання усиновлення. 

Державна допомога сім’ям з дітьми. Встановлення батьківства. 

Тема 10. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Поняття та предмет адміністративного права України. 

Джерела адміністративного права. 

2. Адміністративно-правові відносини. Суб’єкти 

адміністративного права. 

3. Поняття адміністративного правопорушення. Види 

адміністративних правопорушень. Суб’єкти адміністративних 

правопорушень. 

4. Поняття адміністративного стягнення. Види 

адміністративних стягнень та порядок їх накладання. Органи 
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уповноважені розглядати справи про адміністративне 

правопорушення. Порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

Тема 11 ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Кримінальне право України: поняття, предмет, принципи та 

джерела. 

2. Поняття, ознаки та склад злочину. Види злочинів. Стадії 

вчинення злочину. 

3. Поняття кримінальної відповідальності. Обставини, що 

обтяжують чи пом’якшують кримінальну відповідальність. 

4. Кримінальне покарання та його характеристика. Види 

кримінальних покарань. 

5. Новели нового Кримінального кодексу України. 

 

Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1. Освіта в культурі людства 

Підготувати презентацію історія виникнення педагогічних 

знань. Скласти порівняльну таблицю розвитку педагогічних 

знань у різні історичні періоди. 

Практичне заняття 2. Взаємодія громадянського 

суспільства і держави 

Підготуватися до круглого столу «Демократичні перетворення 

в Україні». Опрацювати «Конституцію України» щодо 

громадянських прав і обов’язків. 

Практичне заняття 3. Принципи функціонування і 

розвитку сучасної політичної системи. 

Опрацювати Декларацію «Про права людини». Визначити 

чинники, що впливають на порушення прав людини. 

Проаналізувати ситуацію в Україні щодо дотримання різних 

форм права. 

Практичне заняття 4. Правові системи сучасності 

Підготувати презентації «Правові системи різних країн». 

Практичне заняття 5. Види юридичної відповідальності 

Визначити особливості кримінальної відповідальності, 

адміністративної, цивільно-правової, дисциплінарної, 

матеріальної  та конституційної відповідальності. 

 Практичне заняття 6. Загальнолюдські (цивілізаційні) 

принципи права 

Обґрунтувати загальнолюдські принципи та навести приклади 

їх. реалізації 

Практичне заняття 7. Основні новели Цивільного кодексу 

України. 

Опрацювати «Цивільний кодекс України». Провести диспут 

«Інтелектуальне право: чи дотримуються його положень в 
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Україні? 

Практичне заняття 8. Робочий час та час відпочинку 

відповідно до законодавства 

Робочий тиждень Робочий день Робоча зміна Ненормований 

робочий день  як особливий режим праці. Нічний робочий час. 

 Надурочна робота Особливості надурочного робочого часу:  

Чергування — виконання працівником роботи на підприємстві 

(в установі, організації) не за своєю спеціальністю після 

закінчення робочого дня, у вихідний чи святковий день. 

Особливості чергування. Облік робочого часу види обліку 

робочого часу. Час відпочинку. Особливості кожного із 

зазначених видів відпочинку. 

Практичне заняття 9. Шлюбний контракт:поняття, зміст 

та умови 

Шлюбний контракт. Визначити особливості шлюбних 

контрактів у різних країнах. Підготувати проєкт шлюбного 

контракту. 

Практичне заняття 10. Ознаки та склад адміністративного 

проступку 

Адміністративні проступки. Види та причини виникнення. 

Практичне заняття 11. Криміна льна відповіда льність  як 

різновид юридичної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність. Ділова гра «Суд». 

Практичне заняття 12. Класифікація покарань в КК 

України. 

Види покарань згідно кодексів України. Підготувати 

презентації. 
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Методи оцінювання 

та структура  

оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно вчасно виконати індивідуальні, самостійні 

завдання до семінарських занять, вчасно здати 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 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

Модульна складова оцінювання: 
Модульний контроль №1 20 балів 

Модульний контроль №2 20 балів  

Всього модульна складова оцінювання: 40 балів 

Разом:100  балів 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання 

рефератів, есе дослідницького характеру, наукових тез або 

статей за темою курсу. Тему можуть дослідницької роботи 

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 

 

 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

 

Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з таких 

дисциплін: філософія, історія української і зарубіжної 

культури, вступ до спеціальності. 

 

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. 

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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В освітньому процесі використовуються наукові досягнення 
викладача курсу 
 (Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., 
Якубовська С.С.,  Глава 8.  Особливості підготовки викладачів 
закладу вищої освіти на сучасному етапі розвитку 
суспільства. // Наукове оточення сучасної людини: економіка і 
торгівля, менеджмент і маркетинг, туризм і рекреація, 
освіта і педагогіка, філологія, мовознавство і 
літературознавство, юридичні та політичні науки. Книга 3. 
Часть 2: серія монографій / [авт.кол. : І.Я. Львович, Г.А. 
Мохорєв, Ю.П. Олексин, М.М. Сас, Н.М. Сирота та ін.]. - 
Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020 - 157 с.: ил., табл. - (Серія 
«Наукове оточення сучасної людини»; №3). – С. 67-77, 149-
150.; Бойко А.В., Олексін Ю.П. Теоретичні засади управління 
навчальною практикою у закладах фахової перед вищої освіти 
(на прикладі коледжу економічної спрямованості) // Суспільні 
дисципліни як засіб формування цивілізаційної 
компетентності здобувачів освіти: Матеріали IІI 
Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. 
Рівне, 18 - 19 травня 2020 р.) / Навчально-науковий інститут 
економіки та менеджменту НУВГП. – Рівне, 2020. – 148 с., - 
С.12-18.) 

Інформаційні 

ресурси 

Національна бібліотека ім. В.І. Вернацького / [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
Наукова бібліотека НУВГП ( м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у 
цифровому репозиторії) 
Освіта.UA: Освіта в Україні та за кордоном  / [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http//osvita.ua/  
Вища освіта / [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/  
Обласна наукова бібліотека (м.Рівне, майдан Короленка,6 / 
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/  
Психологічний сайт http URL: http://psy.piter.com/  
Рівненська централізована бібліотечна система (м.Рівне, вул. 
Київська,44)/ [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://www.cbc.rv.ua /. 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку 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 . 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://osvita.ua/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/
http://www.libr.rv.ua/
http://psy.piter.com/
http://psy.piter.com/
http://www.cbc.rv.ua/
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
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Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/  
 

Правила академічної 

доброчесності 

За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 

Вимоги до 

відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо студент пропустив заняття з 

поважної причини або через хворобу, він може виконати 

індивідуальне завдання з пропущеної теми та набрати 

відповідну кількість балів.  

Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

    

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. 

 

 

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 

https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://business.axdraft.com/
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результатами даної дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну* 

   Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
   За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
  Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
  Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 

Оновлення*    За ініціативою викладача зміст даного 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 даної дисципліни враховано вимоги Закону 
України “Про вищу освіту” та нормативні документи щодо 
організації освітнього процесу у ЗВО, Стандарт вищої 
освіти зі спеціальності 034 Культурологія  
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni  
   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. 
 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

   Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

   У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

   Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

 

Практики, До викладання курсу долучена кандидат педагогічних наук, 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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представники 

бізнесу, фахівці, 

залучені до 

викладання 

доцент кафедри НУВГП Шевчук Тамара Євгеніївна 

 

 

Інтернаціоналі-зація 
 

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/ 

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, к.п.н., професіор        Ю.П.Олексін 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
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
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
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv

