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Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів 

Google 
  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність: 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Спеціалізація:  

Освітні, педагогічні науки 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: розвиток цифрової компетеності та практичних 

навички створення структури, змісту персонального сайту викладача (керівника) засобами   

інструментів Google  sites,  

Заплановані результати навчання: 

  – познайомити із поняттям персональний сайт педагога, розглянути основні види 

сайтів, надати характеристику професійному портфоліо педагога (викладача);  

– формувати науково-методичну компетентність щодо здатності педагогічних 

працівників упорядковувати власний персональний сайт викладача та професійне педагогічне 

портфоліо у професійній діяльності, формувати інформаційно-комунікаційну компетентність 

щодо здатності використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

комп’ютерну техніку, е-педагогіку в професійній діяльності; 

– надати практичні навички до створення структури, змісту персонального сайту 

викладача (керівника) засобами   інструментів Google  sites, надати практичні навички 

створення персонального сайту викладача (керівника) засобами   інструментів Google  sites. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  

Персональне професійне портфоліо викладача 

Тема 1. Персональне професійне портфоліо викладача 
 

Лекція 2 години 

Поняття персональний сайт педагога (керівника). Вимоги щодо впорядкування 

електронного персонального сайту педагога (керівника).  Основні види персонального сайту 

педагога (керівника). Характеристика складових елементів  персонального сайту педагога 

(керівника)..Електронне навчання: E-learning - типи, характеристика. Упровадження 

електронних видів навчання у країнах зарубіжжя та України. Технологія створення 

персонального сайту педагога (керівника) у відкритій післядипломній педагогічній освіті. 

Мережеві спільноти та відкриті освітні ресурси для розташування персонального сайту 
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педагога (керівника). Огляд-екскурс вітчизняного досвіду. Методичні рекомендації щодо 

етапів створення персонального сайту педагога (керівника). 

Питання для обговорення 

Значення персонального сайту педагога (керівника) в сучасній освіті.  Персонального 

сайт педагога (керівника): огляд вітчизняної теорії та практики. Роль сайту педагога 

(керівника) в професійному саморозвитку. Відкриті освітні ресурси та мережеві педагогічні 

спільноти для розташування персонального сайту педагога (керівника). 

 

Література:[ 1; 3; 5; 6; 11; 12; 14; 15]. 

 

Змістовий модуль 2. 

Різновиди професійного портфоліо 

Робота в малих групах з подальшою презентацією та обговоренням результатів 

Основні види персонального сайту портфоліо педагога (керівника). 

Характеристика складових елементів  персонального сайту портфоліо педагога 

(керівника). 

Опрацювання питань: 

Здійснити аналіз наукових джерел та бази з питань електронного навчання. Визначити 

сутність ключових дефініцій: «портфоліо»; «професійне портфоліо» тощо 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Виокремити результати власного дисертаційного дослідження для підготовки 

професійного портфоліо. 

Питання для самоконтролю 

 

1. Що ви знаєте про різновиди персонального сайту педагога (керівника)?  

2. Назвіть відомі вам типи сайтів педагога (керівника). 

3. Яекі інструменти Google дозволяють створити сайт? Наведіть приклади. 

4. Назвіть відомі вам мережеві освітні спільноти, які можна використати для 

представлення персонального сайту педагога (керівника). 

5. З якими типами сайтів педагогів (керівників) ви знайомі або використовували на 

практиці? 

6.Які переваги сайтів Google для представлення електронного портфоліо педагога 

(керівника)?  

 7.Назвіть етапи створення персонального сайту педагога (керівника) створених 

інструментами  Google сайти. 

 

Самостійна робота слухача 

Організація самостійної роботи слухача. 

Самостійна робота слухачів над навчальною темою «Персональний сайт педагога 

(керівника) інструментами Google» включає такі форми: самостійне вивчення нормативної 

бази щодо використання персонального сайту педагога (керівника) в сучасній освіті; 

самостійна робота з науковими та літературними джерелами з метою кращого засвоєння 

програмного матеріалу після практичного заняття; підготовка проектів персонального сайту 

педагога (керівника) засобами інструментів Google, розробка пропозицій щодо вирішення 

актуальних проблем упорядкування сайту (за бажанням); презентація проекту персонального 

сайту педагога (керівника) створеного засобами інструментів Google (за бажанням);  

систематизація вивченого матеріалу.  Всі завдання самостійної роботи слухачів поділяються 

на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною 

оцінкою та  передбачають певні форми звітності щодо їх виконання 

Література [1; 2; 3; 4; 5; 15] 

 

Тема 3. Структура комплексного професійного портфоліо. 
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Висвітлення та обговорення питань: 

1. Нормативно-правове забезпечення проблеми професійного портфоліо; 

2. Типи і структура професійного портфоліо педагога (керівника освітнього закладу). 

3. Зміст складових професійного портфоліо. 

Практичне заняття. Процедура складання структури професійного портфоліо педагога 

(керівника освітнього закладу). 

Самостійна робота. Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Складання структури власного професійного портфоліо педагога (керівника 

освітнього закладу) та дослідницького портфоліо як здобувача освіти PhD. 

Змістовий модуль 2.  

Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами 

інструментів Google 

 

Тема 4. Додатки Google в освітній діяльності фахівця 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Додатки Google та їх використання в освітній та науково-дослідній діяльності. 

2. Освітні можливості додатків Google. 

3. Види електронних освітній матеріалів, підготовлених засобами інструментів Google 

 

Практичне заняття. Проєктування змісту електрннного портфоліо засобами інструментів 

Google. 

Самостійна робота. Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Опрацювання питань: 

Сутність Проєктування використання додатків Google в науково-дослідній діяльності; 

Визначення структури дослідницького портфоліо для представлення результатів власної 

науково-дослідної діяльності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити структуру дослідницького портфоліо для представлення результатів 

власної науково-дослідної діяльності. 

Тема 5. Інструменти Google сайти для створення портфоліо 

Проєктування структури дослідницького портфоліо засобами інструментів Google для 

представлення результатів власної науково-дослідної діяльності 

Самостійна робота. Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Опрацювання питань: 

Проаналізувати структуру дослідницьких портфоліо створених засобами інструментів 

Google  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Скласти проєкт дослідницького портфоліо засобами інструментів Google. 

Визначити загальну стратегію наповнення сайту в ході написання дисертаційного 

дослідження. 

Тема 6. Технологія створення професійного портфоліо засобами інструментів Google 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Технологія створення професійного портфоліо засобами інструментів Google Етапи 

створення портфоліо; 

2. Ресурсне забезпечення інструментів Google сайти. Технологія створення сторінок 

сайту; 

3. Публікація сайту та отримання адреси сайту. 

Практична робота за комп’ютером по створенню професійного портфоліо засобами 

інструментів Google Опрацювання питань: 

Описання змісту наповнення професійного портфоліо засобами інструментів Google. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Оформлення професійного портфоліо засобами інструментів Google. 
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Змістовий модуль 3.   

Наповнення електронного портфоліо  

Тема 7. Види електронних матеріалів для наповнення сайту фахівця 

Формати основних документів для наповнення сайту. Види електронних матеріалів у 

наповненні сайту. Аналіз наповненості педагогічних сайтів електронними матеріалами. 

Опрацювання питань: 

Сутнісна характеристика портфоліо освітньо-наукового проєкту; Складові та 

оформлення портфоліо освітньо-наукового проєкту; Етапи створення портфоліо освітньо-

наукового проєкту.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Розробити та презентувати проєкт електронного портфоліо за результатами власного 

дисертаційного дослідження як освітньо-наукового проєкту. 

Тема 8. Технологія наповнення професійного портфоліо електронними освітніми 

матеріалами 

Висвітлення та обговорення питань: 

Портфоліо науково-педагогічного працівника: складові електронних матеріалів. 

Формати основних документів для наповнення сайту. Технологія наповнення сторінок сайту 

освітніми електронними матеріалами різних форматів. 

Використання сервісів Google наповнення портфоліо електронними освітніми 

матеріалами. Практична робота за комп’ютером по наповненню сторінок сайту.  

Індивідуально-дослідницьке завдання 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 
У

сь
о
го

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Персональне професійне портфоліо викладача 

Тема 1. Професійне портфоліо фахівця 10 2 2 6 

Тема 2. Різновиди професійного портфоліо 10  2 8 

Тема 3. Структура комплексного професійного потрфоліо 10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

Змістовий модуль 2.  

Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google  

Тема 4. Додатки Google в освітній діяльності фахівця 12 2 2 8 

Тема 5. Інструменти Google сайти для створення портфоліо 12  4 8 

Тема 6. Технологія створення професійного портфоліо 

засобами інструментів Google 

16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

Змістовий модуль 3.   

Наповнення електронного портфоліо  

Тема 7. Види електронних матеріалів для наповнення сайту 

фахівця 

10  2 8 

Тема 8. Технологія наповнення професійного портфоліо 

електронними освітніми матеріалами 

10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 2 4 14 

РАЗОМ: 90 10 20 60 
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5. Теми та зміст практичних занять 

 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Персональне професійне портфоліо викладача 

1.  Тема 1. Професійне 

портфоліо фахівця 

Актуальність та необхідність 

упорядкування персонального 

професійного портфоліо педагога 

(керівника) 

2 

2.  Тема 2. Різновиди 

професійного портфоліо 

Робота в малих групах з подальшою 

презентацією та обговоренням 

результатів Основні види персонального 

сайту портфоліо педагога (керівника). 

Характеристика складових елементів  

персонального сайту портфоліо педагога 

(керівника). 

 

2 

3.  Тема 3. Структура 

комплексного професійного 

потрфоліо 

Процедура складання структури 
професійного портфоліо педагога 
(керівника освітнього закладу). 

 

2 
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Змістовий модуль 2.  

Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google  

4.  Тема 4. Додатки Google в 

освітній діяльності фахівця 

Проєктування змісту електрннного 
портфоліо засобами інструментів Google. 

 

2 

5.  Тема 5. Інструменти Google 

сайти для створення 

портфоліо 

Проєктування структури дослідницького 

портфоліо засобами інструментів Google 

для представлення результатів власної 

науково-дослідної діяльності 

4 

6.  Тема 6. Технологія 

створення професійного 

портфоліо засобами 

інструментів Google 

Практична робота за комп’ютером по 

створенню професійного портфоліо засобами 

інструментів Google 

4 
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8.  Змістовий модуль 3.   

Наповнення електронного портфоліо 

9.  Тема 7. Види електронних 

матеріалів для наповнення 

сайту фахівця 

Формати основних документів для 

наповнення сайту. Види електронних 

матеріалів у наповненні сайту. Аналіз 

наповненості педагогічних сайтів 

електронними матеріалами 

2 

10.  Тема 8. Технологія 

наповнення професійного 

портфоліо електронними 

освітніми матеріалами 

Використання сервісів Google наповнення 

портфоліо електронними освітніми 

матеріалами 

2 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 
 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на 

формування практичних умінь дослідницької діяльності. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування 

відповідного матеріалу перевіряються під час заліку з використанням ІТ-технологій. 

 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 
Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи організаційної та проєктної дослідницько-інноваційної діяльності в освіті 

Тема 1. Професійне портфоліо фахівця Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Перегляд та оцінювання змісту персональних 

професійних портфоліо педагогів (керівників) 

зарубіжжя та України 

6 

Тема 2. Різновиди професійного 

портфоліо 

Опрацювання питань: 
Здійснити аналіз наукових джерел та бази з 
питань електронного навчання. Визначити 
сутність ключових дефініцій: «портфоліо»; 
«професійне портфоліо» тощо 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Виокремити результати власного 

дисертаційного дослідження для підготовки 

професійного портфоліо. 

8 

Тема 3. Структура комплексного 

професійного потрфоліо 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Складання структури власного професійного 
портфоліо педагога (керівника освітнього 
закладу) та дослідницького портфоліо як 
здобувача освіти PhD. 

 

8 
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Змістовий модуль 2.  

Технологія проєктного менеджменту в наукових дослідженнях 

Тема 4. Додатки Google в освітній 

діяльності фахівця 

Опрацювання питань: 
Сутність проєктування використання додатків 
Google в науково-дослідній діяльності; 
Визначення структури дослідницького 
портфоліо для представлення результатів 
власної науково-дослідної діяльності. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити структуру дослідницького 

портфоліо для представлення результатів 

власної науково-дослідної діяльності. 

8 
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Тема 5. Інструменти Google сайти для 

створення портфоліо 

Опрацювання питань: 
Проаналізувати структуру дослідницьких 
портфоліо створених засобами інструментів 
Google  
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Скласти проєкт дослідницького портфоліо 
засобами інструментів Google. 
Визначити загальну стратегію наповнення 

сайту в ході написання дисертаційного 

дослідження 

8 

Тема 6. Технологія створення 

професійного портфоліо засобами 

інструментів Google 

Опрацювання питань: 
Описання змісту наповнення професійного 
портфоліо засобами інструментів Google. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Оформлення професійного портфоліо 
засобами інструментів Google. 
 

10 
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Змістовий модуль 3. 

Презентаційна діяльність науковця 
 

Тема 7. Види електронних матеріалів для 

наповнення сайту фахівця 

Опрацювання питань: 
Сутнісна характеристика портфоліо освітньо-
наукового проєкту; Складові та оформлення 
портфоліо освітньо-наукового проєкту; Етапи 
створення портфоліо освітньо-наукового 
проєкту.  
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Розробити та презентувати проєкт 

електронного портфоліо за результатами 

власного дисертаційного дослідження як 

освітньо-наукового проєкту 

8 

Тема 8. Технологія наповнення 

професійного портфоліо електронними 

освітніми матеріалами 

Практична робота за комп’ютером по 
наповненню сторінок сайту.  
Індивідуально-дослідницьке завдання 

 

6 
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Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Створення електронного професійного 

портфоліо викладача засобами інструментів Google» використовуються методи інтерактивної 

взаємодії в процесі навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 online-сервіси; 

 постановка дискусійних питань їх обговорення та спільне ухвалення рішення щодо 

їх розв’язання. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційний метод навчання; 

 online-сервіси; 

 робота в парах змінного складу та в малих групах. 
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9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного опитування на  тестування з кожного модуля. З кожного модуля здобувачам PhD 

пропонується 10-15 тестів закритої форми множинного вибору з 1-2 правильними відповідями 

з п’яти можливих. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні 

проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

«Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google», 

є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо експериментального методу в 

психології під час розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів застосування 

експериментального методу в дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи здобувачів освіти) проводиться у % від кількості балів, 

виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам освіти, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за 

результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А Відмінно 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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11. Рекомендована література 

 

11.1. Базова література: 

1. Василенко, Н.В. Портфоліо педагога й учня в сис- темі управління освітою : методичний 

матеріал / Н.В. Василенко. – Харків : Основа, 2010. – 63 с.  

2. Інноваційна діяльність педагога : від теорії до успі- ху. Інформаційно-методичний 

збірник / Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 124 с.  

3. Кондрашина Г. В. Атестація навчального закладу : нормативи, методичні рекомендації, 

документація / Г.В. Кондрашина. – Харків : Основа: Тріада+, 2007. – 224 с. 

 4. Мартиненко С.М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи : 

навчально-методичний посібник / С.М. Мартиненко. – К. : Сім кольорів, 2010. – 262с.  

5. Портфоліо вчителя : методичний матеріал / упоряд. І.М. Рожнятовська. – К. : Шкільний 

світ, 2012. – 128 с.  

6. Портфоліо методиста : сучасна школа України. Бі- бліотека / упоряд. Ж.М. Сташко. – К. 

: Шкільний світ, 2013. – 120 с.  

7. Портфоліо педагога / Укладач І. Т. Соколянська – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 224 

с.  

 

11.2. Додаткова література: 

8. Портфолио учителя / сост. JI. П. Макарова. – Вол- гоград : Учитель, 2011. – 102 с. 

Додаткова:  

9. Васильченко, Л.В. Педагогічне портфоліо / Л.В. Ва- сильченко // Біологія : науково-

методичний жур- нал/ Гол. ред. Задорожний К. – Харьків : Основа, 2013р. – № 31. – С.4-9.  

10.Восканян, Г.Г. Портфоліо як форма оцінки результа- тивності самоосвітньої діяльності 

вчителя / Г.Г. Вос- канян, Р.Д. Самоздра // Управління школою : науко- во-методичний 

журнал. – Киев ; Харьков : «Основа», 2008. – № 1. – С. 25-28.  

11.Галяпа М. Портфоліо як засіб самовдосконалення пе- дагога / М. Галяпа // Вихователь-

методист дошкіль- ного закладу : щомісячний спеціалізований журнал. – Київ : ТОВ 

«Міжнародний центр фінансово-економіч- ного розвитку – Україна», 2011 – № 1. – С. 22-

27.  

12.Жадан, О.М. Створення якісного портфоліо – фак- тор успішної атестації вчителя / О.М. 

Жадан // Економіка в школах України : науково-методичний журнал/ Гол. ред. В. Садкіна. 

– Харків : Основа, 2013р. – № 2. – С.2-4.  

13.Москаленко, М. Портфоліо вчителя або тека досяг- нень / М. Москаленко // Директор 

школи. Україна : науково-методичний журнал/ А.О. Панченко. – Київ : «Плеяди», 2011р. – 

№ 5. – С.61-63.  

14.Учитель, І.Б. Е-портфоліо як технологія розвитку компетенцій майбутнього викладача 

професійного навчання / І.Б. Учитель // Проблеми трудової і професійної підготовки : 

науково-методичний збір- ник. Вип. 16 / М-во освіти і науки, молоді та спор- ту України, 

Слов’янський держ. пед. ун-т ; [відп. ред. В. В. Стешенко]. – Слов’янськ, 2011. – С.113- 

120.  

15.Хайчіна, Ю. Портфоліо як демонстрація власної діяльності / Ю. Хайчіна // Відкритий 

урок : Роз- робки. Технології, Досвід : Освітянський науко- во-методичний журнал. – Київ 

: Плеяди,. 2011. – № 7/8. – С.72-75. 

12. Інформаційні ресурси 

 
16. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 
17. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 
18. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 
19. Офіційні сайти періодичної літератури: 
 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
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Назва журналу Офіційний сайт 

Вісник 
післядипломної освіти  

http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-
pisljadiplomnoji-osviti 

International Journal 
of Science and Research 
(IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

Перелік українських 
наукових журналів, які 
індексуються в 
міжнародних 
наукометричних базах 
Scopus та/або Web of 
Science Core Collection 

https://openscience.in.ua/ua-journals 

 

20. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
 

Назва  Офіційний сайт 
Верховна Рада України https://portal.rada.gov.ua  
Кабінет Міністрів України https://kmu.gov.ua 
Міністерства освіти і науки 

України 
https://mon.gov.ua/ 

 

21. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 
 Academia.edu: https://www.academia.edu/  
 ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 
 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 
 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 
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