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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Дисципліна вільного вибору студента 

У наш час передові підприємства в розвинутих країнах для підвищення 

конкурентоспроможності своєї продукції більшою мірою стають на шлях якості. Якість 

стала однією з найважливіших конкурентних переваг, яку в стратегічному плані взяли 

на озброєння багато виробників матеріальних товарів та надавачів послуг для 

забезпечення  свого успіху на національних та інтернаціональних ринках. Все ширше 

впроваджується в роботу підприємств міжнародні стандарти якості серії ISO 9000. На 

їхній основі в підприємствах створюються і впроваджуються системи якості. 

Застосування в роботі підприємств принципів управління якістю, всеохоплюючого 

управління якістю, впровадження та сертифікація систем управління якістю підіймає 

організацію на якісно новий рівень сучасного менеджменту, що відкриває перед нею 

нові ринки та можливості.   

Перед усіма підприємствами та організаціями в умовах ринкової економіки 

стоять схожі завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, 

стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Але якщо одні 

підприємства досягають значних успіхів у вирішенні цих завдань і стають лідерами 

ринку, то інші – змушені постійно боротися за виживання або навіть зникають.   

З метою пошуку кращих підприємств та вивчення їхнього досвіду у розвинених 

країнах світу присуджуються національні нагороди з якості. В Україні конкурси на 

здобуття такої нагороди проводяться з 1996 року Українським союзом промисловців і 

підприємців та Українською асоціацією якості. Досвід підприємств-переможців, 

лауреатів і фіналістів цих конкурсів переконливо свідчить, що вітчизняні підприємства 

навіть у нинішніх складних економічних умовах можуть досягати високого 

європейського рівня досконалості. Кожне з цих підприємств шукало власні шляхи до 

успіху, але усі вони пролягали у одному напрямку – через браму якості. Будь-яке 

підприємство, яке хоче досягти високих результатів у конкурентній боротьбі, повинно 

насамперед усвідомити це і приділяти відповідну увагу якості своєї роботи.   

Основою Європейської моделі досконалості є концепції загального управління 

якістю (TQM). Як свідчить досвід провідних світових підприємств, тільки усвідомивши 

ці концепції та зробивши їх основою діяльності, підприємства можуть досягти високого 

рівня ділової досконалості. Відповідно до підходів TQM якість трактується не стільки 

як якість виробленої продукції чи наданих послуг, стільки як якість роботи 

підприємства в цілому. Таким чином, TQM охоплює управління всіма аспектами 

діяльності організації і не може зводитися до діяльності окремого підрозділу.  

Курс «Управління якістю» охоплює широкий круг проблем і тому зв’язаний 

практично зі всіма дисциплінами, які викладають у вузах, оскільки його мета – не 

тільки вдосконалення споживчих характеристик продукції і послуг, але і поліпшення 

якості соціально-економічних і психологічних сторін  життя  людей,  на що і 

орієнтовані всі предмети і науки.  

Головна ідея управління якістю заснована на тому, що поняття «поліпшення 

якості» повинне вживатися стосовно будь-якої сфери діяльності, оскільки якість 

продукції – наслідок якісного виконання всіх видів робіт.  

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему знань з теорії та 

методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем 

управління якістю; забезпечити вивчення нормативно-правових, організаційних та 

економічних питань щодо сучасних систем управління якістю.  

Завдання дисципліни:  
засвоєння основних понять, термінів, закономірностей управління якістю; 

теоретична та практична підготовка студентів щодо  організації робіт із 

забезпечення та управління якістю продукції  



Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

• термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю;  

• особливості управління якістю на рівні підприємства;  

• питання впливу якості на прибуток підприємства, класифікації витрат щодо якості;  

• правове забезпечення управління якістю.  

 

Студенти повинні уміти:    

• виявляти чинники поліпшення якості продукції та забезпечення її 

конкурентоспроможності;  

• аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи й правила управління 

якістю;  

• проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем 

управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000.  

Закріплення теоретичного матеріалу і набуття практичних навичок щодо управління 

якістю потребують відповідних практичних занять. Методичні вказівки призначені для 

підготовки до практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу з даної 

дисципліни.   

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ: 

ТЕМА 1. ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ  

ТЕМА 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ КОНТРОЛЮ  

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ  

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000  

ТЕМА 5. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ТОТАЛЬНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 

ТЕМА 6. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЦЕС РОЗГОРТАННЯ 

ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В 

СВІТІ. 

ТЕМА 8. ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ ЯКОСТІ ТА ПРЕМІЇ 

ЯКОСТІ. КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  5 кредитів.  

Форми контролю –  залік. 

 

 



РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

ТЕМА 1. ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ  

ТЕМА 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ КОНТРОЛЮ  

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ  

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000  

ТЕМА 5. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ТОТАЛЬНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 

ТЕМА 6. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЦЕС РОЗГОРТАННЯ 

ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА.  

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ В СВІТІ. 

ТЕМА 8. ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ ЯКОСТІ ТА 

ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ.  

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ 

УПРАВЛІННЯ 

 Поняття якості. Якість як об’єкт управління. Оцінка споживчої 

цінності товару. Взаємозв’язок загального менеджменту і менеджменту якості.  Основні 

сучасні концепції менеджменту: система якості (Quality System); система менеджменту, 

заснована на управлінні якістю (Quality Driven Management System); загальне управління 

якістю (Total Quality Management); забезпечення якості (Quality Assurance); статистичний 

контроль якості (Statistical Quality Control); система забезпечення якості (Quality Assurance 

System); гарантія продукції (Product Assurance); загальний виробничий менеджмент (Total 

Manufacturing Management); система управління виробничими умовами (Environmental 

Management System); система «Ми стурбовані» (We care); інтегрований менеджмент 

процесів (Integrated Process Management); повне (тотальне) управління якістю і 

продуктивністю (Total Quality and Productivity Management); система впровадження 

безперервних вдосконалень (Continuous Improvement Implementation System) та інші.  

Фази розвитку філософії якості: відбракування; управління якістю; 

менеджменту якістю; планування якості. Зарубіжні моделі управління якістю. Японські 

моделі управління якістю: гуртки якості; програма «п’яти нулів»; система «Just-in-Time»; 

система КАНБАН. Загальноєвропейська методика управління якістю, розроблена 

Європейським фондом управління якістю (European Foundation for Quality Management, 

EFQM). Європейська Премія Якості EFQM. Вітчизняний досвід управління якістю.  

 

 

 



ТЕМА 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ 

КОНТРОЛЮ 

Якість як основна стратегічна мета діяльності. Петля якості. Цикл Демінга. 

Оцінка рівня якості продукції: класифікаційні, обмежувальні і оцінні показники. 

Інструменти контролю якості: контрольний листок; гістограма; діаграма розкиду; діаграма 

Парето; стратифікація (розшарування); діаграма Ісікави (причинно-наслідкова діаграма); 

контрольна карта. Типові технології аналізу виробів і процесів. Технологія розгортання 

функцій якості (Структуризація Функції Якості – Quality Function Deployment, QFD). 

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА). FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – аналіз 

характеру та наслідків відмов.  

Поняття кваліметрії, її об’єкти. Показники якості продукції: показник 

технічного ефекту (призначення); показник надійності; коефіцієнт готовності; коефіцієнт 

технічного використання, тощо. Показники економного використання ресурсів. 

Ергономічні показники. Естетичні показники. Екологічні показники. Показники безпеки. 

Види контролю якості продукції. Засоби контролю якості продукції. Способи 

представлення продукції на контроль. Формулювання вимог до якості.  

  

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ 

 Концепція державної політики у сфері управління якістю: мета, 

основні завдання та принципи. Економічні та організаційні заходи державного 

регулювання у сфері управління якістю. Державна політика у сфері захисту прав 

споживачів. Стандартизація, метрологія та сертифікація як основа надійного захисту прав 

споживачів. Застосування національного знака відповідності.  

 Основна мета та завдання діяльності Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України). 

Установи та підприємства, що належать до системи Держспоживстандарту України. 

Запровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади.  

Забезпечення якості продукції і членство у СОТ. Досвід впровадження 

системи управління якістю у відповідності з вимогами СОТ. Шляхи підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і економіки в умовах СОТ.  

  

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000 

 Методологічні основи стандартизації. Поняття стандартизації. 

Об’єкти стандартизації. Рівні стандартизації та види стандартів. Категорії нормативних 

документів із стандартизації. Поняття стандарту та види стандартів. Державна система 

стандартизації, її призначення та основні принципи. Структура органів державної служби 

стандартизації.   

Міжнародна стандартизація. Міжнародні організації із стандартизації: їх 

цілі, основні напрямки діяльності, структура. Європейська стандартизація. Європейські 

організації із стандартизації: їх цілі, основні напрямки діяльності, структура. Відмінності 

європейської та міжнародної стандартизації. Комісія кодекс Аліментаріус. Міжнародний 

харчовий кодекс.  

Значення стандартизації вимог до забезпечення і управління якістю: для 

споживачів, виробників, суспільства. Стандарти на систему якості. Еволюція 

стандартизації вимог до забезпечення та управління якістю. Структура стандартів ISO 

9000: основоположні стандарти; стандарти на категорії продукції; стандарти по перевірці 

систем якості; стандарти і проекти по елементам системи якості. “Петля якості” як 

основоположна ідея систем якості. Елементи системи якості, що відповідає вимогам 

стандартів ISO 9000 версії 1994 , 2000 , 2008 років.   

Система екологічних стандартів ISO 14000. Їх призначення, структура 

порядок застосування. Галузеві системи стандартів QS 9000, GMP тощо. Структура та 

особливості стандартів для підприємств автомобільної промисловості QS 9000. Група 



стандартів для підприємств фармацевтичної промисловості – GMP. Структура та сфери їх 

застосування.  

 

ТЕМА 5. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА 

ТОТАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 

Еволюція інтеграції компанії. Горизонтальна і вертикальна інтеграції 

завдяки успішним нововведенням тотального менеджменту якості (Total Quality 

Management, TQM). Еволюція відхилень – від слабких місць (недоліків) – до слушної 

нагоди. Майбутні відповідності. Напрями TQM (тотального управління якістю). Чотири 

рівні практичної діяльності TQM. Зміни в концепції роботи: модель на збут, зовнішній 

споживач, внутрішній споживач.  

Поліпшення якості та процесно-орієнтоване управління в умовах TQM. 

Модель безперервного удосконалення: контроль, реактивне та проактивне.  

Уміння працювати в колективі. Залучення усіх працюючих до роботи з 

поліпшення якості. Концепція японських гуртків якості, їх цілі та завдання. Концепція 

якості «Шість сигма»: характеристика, впровадження, реалізація.  

Становлення й розвиток менеджменту якості. Етапи формування 

менеджменту якості в системі загального менеджменту. Якість як 

відповідність продукції встановленим вимогам (система Тейлора). Якість продукції як 

відповідність стандартам і стабільності процесу (контрольні карти В.Шухарта та таблиці 

статистичного приймального контролю Х. Доджа). Концепція тотального управління 

якістю (TQC) А. Фейгенбаума. Якість продукції, процесів, діяльності як відповідність 

ринковим вимогам. 

 Перехід від концепції тотального управління якістю (TQC) до 

тотального менеджменту якості (TQМ). Розвиток концепції TQМ, MBQ, TQL. 

Міжнародний досвід управління якістю. Розвиток систем управління якістю 

у СРСР. 

ТЕМА 6. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЦЕС 

РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Діаграма спорідненості; діаграма зв'язків; деревовидна діаграма; матриця 

пріоритетів; матрична діаграма; стрілкова діаграма; діаграма планування процесу. 

Структурування функції якості (Quality Function Deployment – QFD). Корпоративна місія, 

що визначається ясністю її стратегії. 

Конкурентні переваги. Визначення цінових та нецінових чинників. Культура 

та компетентність управління. Ставлення до підприємницького ризику, проблеми якості, 

прагнення вести справу на професійному рівні, ставлення до персоналу підприємства, 

покупців, роботи, успіхів і невдач. Географічні чинники й особливості застосування 

продукції. Ресурси.  Інвестиції та поточні витрати. Програми розвитку. Продукція що має 

відповідати структурі запитів споживачів. Організація справи. Структурні зміни. 

Характерні риси стратегії. Ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії. 

 Життєвий цикл попиту та технологій. Місія організації та фактори, що 

впливають на вироблення місії організації.  Вибір зовнішнього середовища організації. 

Основні цілі, завдання, ринки, технології та ін. Персонал, вимоги до нього, принципи 

набору та розстановки кадрів. 

Три основних підходи до вироблення стратегії поводження фірми на ринку. 

Стратегії концентрованого росту. Стратегії інтегрованого росту.  Стратегії 

диверсифікованного росту. Стратегії скорочення. 

Ініціатива виробника, інспекційний контроль, опитувальна анкета, орган 

сертифікації систем якості, остаточна перевірка та оцінка систем якості, перед 

сертифікаційний етап, попередня (заочна) оцінка системи якості, порядок сертифікації 

систем якості, програма (план) перевірки, процедура перевірки, сертифікат на систему 



якості підприємства, сертифікація систем якості, системи якості нормативної 

документації, схема сертифікації системи якості, термін дії сертифіката. 

 

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ 

ПОСЛУГ. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ В СВІТІ. 

Концепція ефективного управління (Good Governance). Головні принципи 

міжнародного публічного управління. “Хартія громадян” (Великобританія, Індія), “Хартія 

державних службовців” (Італія),  “Хартія клієнтів” (Бельгія). Запровадження стандартів 

публічних послуг 

із системою показників та інструментарієм вимірювання ступеня реалізації 

встановленого стандарту в Європі. Організація економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР). Універсальні принципи побудови відносин між державою та громадянами. 

Критерії оцінки надання публічних послуг органами влади у світі. Система управління 

якістю (СУЯ). Ключові вимоги норми ISO 9001. “Управління повною якістю” або 

“комплексне управлінням якістю” (Total Quality Management – TQM). Нормативно-

правове забезпечення раціональної системи публічного адміністрування в Україні. 

 

ТЕМА 8. ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ 

ЯКОСТІ ТА ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ. 

 Перехід поняття якості в економічну категорію. Складові елементів 

витрат на якість: витрати на попереджувальні заходи (аудит системи якості; програма 

поліпшення якості; контрольне і вимірювальне устаткування; навчання питанням якості, 

тощо); витрати на контроль (перевірки і випробування матеріалів, що поставляються; 

матеріали для тестування і перевірок; контроль процесу; прийом продукції замовником; 

перевірка сировини і запасних частин; аудит продукту, тощо); внутрішні витрати на 

дефект (відходи, переробка та ремонт, аналіз витрат; взаємні поступки; зниження сорту; 

відходи і переробки, що виникли з вини постачальників, тощо), зовнішні витрати на 

дефект (продукція не прийнята споживачем, гарантійні зобов’язання, відзив і модернізація 

продукції, скарги; неминучі витрати, тощо). Взаємозв’язок між витратами на якість і 

досягнутим рівнем якості.  

Визначення величини витрат на менеджмент якості: інформаційна база 

аналізу витрат на якість, ідентифікація та виявлення витрат на якість. Методи аналізу 

витрат на якість продукції: застосування функціонально-вартісного аналізу для 

визначення витрат на якість, методи технічного нормування, індексний метод, метод 

бальної оцінки. Аналіз браку і втрат від браку.  

Економічна ефективність нової продукції. Концептуальне розуміння 

Всеосяжного управління якістю (ТQM). Цикл управління в системі ТQM. Відмінності 

моделі управління організацією, що заснована на використанні ідей ТQM від традиційної 

моделі управління. Базові концепції ТQM (залучення вищого керівництва, орієнтація на 

процеси, концентрація уваги на споживачах, встановлення партнерських взаємовигідних 

відносин із постачальниками, залучення до процесів забезпечення якості персоналу 

компанії, орієнтація в процесі прийняття рішень на факти, орієнтація на інтереси усіх 

зацікавлених сторін, реалізація концепції постійного безперервного покращання в 

діяльності компанії). Взаємозв’язок ТQM з іншими напрямками менеджменту.  

Напрямки зміни корпоративної культури організації в умовах TQM. 

Розуміння ролі вищого керівництва на підприємстві при впровадженні ідей  TQM. 

Лідерство як один із важливіших принципів менеджменту якості. Процес управління 

персоналом в умовах TQM. Особливості нової концепції управління персоналом в 

порівнянні з традиційними підходами. Міжнародна практика засвоєння принципів ТQM 

провідними компаніями світу.   



Премії з якості: приз Е.Демінга в Японії; національна нагорода за якість 

М.Болдріджа в США; Європейська нагорода за якість; Національна премія якості України. 

Методичні підходи до оцінки якості функціонування фірми. Методика самооцінки 

підприємств за критеріями Європейської моделі Ділової досконалості. Критерії сприяння. 

Критерії результатів. 
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Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

1. DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

http://www.doaj.org/ 

2. E-LIS (E-Prints in Llibrary and Information Science) 

http://eprints.rclis.org/ 

3. Europeana – європейська цифрова бібліотека 

http://www.europeana.eu/portal/ 

4. CogPrints - архів з психології, неврології, біології, 

лінгвістики, філософії та медицини, антропології та 

комп’ютерних наук http://cogprints.org/ 

5. Hindawi Publishing Journals 

http://www.hindawi.com/journals/ 

6. InTech (Journals) – 5 наукових журналів відкритого 

доступу http://www.intechopen.com/journals 

7. Internet Public Library – сервісний центр публічних послуг 

та навчальне середовище http://www.ipl.org/ 

8. Journals4Free – портал журналів з понад 7000 назв 

академічних журналів http://www.journals4free.com/ 

9. OAPEN - Open Access Publishing in European Networks – 

Міжнародний проект відкритого доступу до монографій в 

галузі гумантарних та соціальних наук 

http://www.oapen.org/home?brand=oapen 

10. ROAR (Registry of Open Access Repositories) – доступ до 

репозитаріїв з усього світу http://roar.eprints.org/ 

11. ScientificCommons.org – забезпечує вільний доступ до 

наукових робіт різноманітної тематики, опублікованих та 

розташованих у відкритих архівах усього світу. 

http://de.scientificcommons.org/ 

12. SPN (Social Psychology Network) – соціальна та навчальна 

мережа з психології. http://www.socialpsychology.org/ 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова 

програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для 

проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента 

і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та 

умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового 

контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні 

матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

 Рекомендована література на поточний 

навчальний рік; 

 Дистанційний курс із зазначенням місця 

його знаходження, доступу (за умови 

запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-методичні 

матеріали, альбоми схем, бланковий 

матеріал. 
 


