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ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

  

Анотація навчальної 
дисципліни, 

мета та завдання 

 
Одним із шляхів підвищення продуктивності праці є підвищення 

якості машин. Показники якості машин, у значній мірі 

визначаються показниками їхніх експлуатаційних властивостей, 
які характеризують ефективність використання даних машин в 

певних умовах експлуатації. Зазначені властивості дозволяють 
порівнювати машини між собою і оцінювати наскільки їхні основні 

параметри та конструкція відповідають вимогам експлуатації. 

У ході вивчення дисципліни значна увага приділена вивченню 
тягово-швідкісних характеристик машин, які у значній мірі 

визначають їхню продуктивність. Розглядаються способи, що 

дають можливість підвищити продуктивність машин, зменшити 
питомі приведені витрати на їхню експлуатацію. Вивчення даної 

дисципліни дозволяє студентам вирішувати проблему підвищення 

ефективності машин шляхом аналізу експлуатаційних 
властивостей. 

Метою вивчення дисципліни «Дослідження експлуатаційних 

властивостей машин та обладнання» є  ознайомлення із основними 

експлуатаційними властивостями машин та напрямками 

оптимізації робочого процесу машин з покращеними показниками 

експлуатаційних властивостей. 

Основні завдання: ознайомитись із способами оцінки 

ефективності машин, із комплексом експлуатаційних 

властивостей, тяговими і швидкісними властивостями машин; із 

напрямками інтенсифікації робочого обладнання машин; із 

методиками визначення ефективності машин і шляхами її 

підвищення. 

 

Компетентності ІК. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми галузевого 

машинобудування, що передбачать дослідження та/або здійснення 
інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог 

ЗК-1. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 
ЗК – 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК – 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 
ЗК – 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК – 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК – 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
СК – 1. Здатність створювати, удосконалювати та 

застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи 

та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний 
підхід для розв’язування інженерних задач галузевого 

машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності. 

СК – 2. Критичне осмислення передових для галузевого 
машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів 

та здатність їх застосовувати для розв’язання складних задач 

галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку. 
СК – 3. Здатність створювати нову техніку і технології в галузі 

механічної інженерії.  

СК – 4. Усвідомлення перспективних завдань сучасного 
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виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, 

володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі. 

  Програмні результати 

навчання 

РН-1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування 

відповідної галузі. 
РН-5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

РН – 7. Готувати виробництво та експлуатувати вироби 
галузевого машинобудування протягом життєвого циклу. 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лекції  

20год. 

Практичні                                                                                                                                            

заняття                                           

20год. 

Самостійна робота 

80 год. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1 
Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що 

лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Вивчити теоретичні і основні методологічні 

положення дисципліни. Засвоїти з лекційного 

матеріалу основи розрахунків тягових і швидкісних 

характеристик машин і закріпити знання під час 

виконання практичних завдань. Засвоїти методику 

побудови тягових характеристик машин, аналізувати 

тягово – швидкісні характеристики різних машин і 

робити висновки щодо раціональних режимів їхньої 

експлуатації. У ході виконання практичних робіт 

навчитись аналізувати фактори, які впливають на 
продуктивність машин, на витрату паливно – 

мастильних матеріалів, тощо. На підставі виконаних 

аналізів формулювати висновки щодо раціональних 

режимів експлуатації та надавати рекомендації з 

вибору машин для виконання конкретного виду 

робіт. 
Методи та технології навчання Методи навчання: Словесні (вербальні), практичні 

методи; логічні методи; методи самостійної роботи 

студентів; інформаційно-повідомлювальні, наочні 

методи. 

Засоби навчання Мультимедійні і проекційні засоби, бібліотечний фонд, 

інформаційно-комунікаційні системи;  підручники і 
навчальні посібники, методичне забезпечення;  прилади 

для контролю знань і умінь учнів; комп'ютери. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-5. 
Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Вивчити методики розрахунку основних експлуатаційних 

характеристик машин; проводити розробляння та 

обґрунтовувати заходи щодо скорочення енерговитрат на 
виконання робіт; самостійно будувати тягові 

характеристики машин у процесі виконання курсової 

роботи. 

Методи та технології навчання Словесні (вербальні), практичні методи; логічні 

методи; методи самостійної роботи 
студентів; інформаційно-повідомлювальні, наочні 
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методи. 

Засоби навчання Бібліотечний фонд, інформаційно-комунікаційні 

системи; підручники і навчальні посібники, методичне 
забезпечення;  прилади для контролю знань і умінь; 

комп'ютери. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-7. 
Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевого машинобудування протягом 

життєвого циклу. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

У ході виконання практичних робіт, індивідуальних 
завдань та виконання етапів кваліфікаційної 

магістерської роботи навчитись обирати раціональні 

режими експлуатації машин і обладнання на основі 
розрахунку та аналізу тягових і швидкісних 

характеристик. 

Методи та технології навчання Словесні (вербальні), практичні методи; логічні 

методи; методи самостійної роботи 

студентів; інформаційно-повідомлювальні, наочні 
методи. 

Засоби навчання Бібліотечний фонд, інформаційно-комунікаційні 

системи; підручники і навчальні посібники, методичне 
забезпечення;  прилади для контролю знань і умінь; 

комп'ютери. 

 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Основні експлуатаційні властивості машин 

Тема 1. Режими роботи машин і виробничі процеси. Загальна характеристика 

МТА 

Результати 

навчання: 

РН-1 
РН - 5 

 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2 
практ- 2 

 

Література: 
1. Романюк В.І. Виробнича експлуатація і ремонт машин та 

обладнання/В.І. Романюк, В.С. Гавриш, І.О. Хітров, Ю.А. Кононов, 

М.В. Голотюк//Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 290 с. 

2. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка/С.А. Иофинов, Г.П. Ляшко. – М..:Колос, 1984. – 351 с. 

3.  

 

Опис теми Режими роботи за часом. Режими роботи машин за інтенсивністю силового 

навантаження. Основні експлуатаційні властивості машин. Опір робочих 
машин. Тяговий опір агрегату. Експлуатаційні властивості агрегатів. 

Технологічні властивості. Енергетичні властивості. Техніко-економічні 

властивості. Ергономічні властивості. Маневрові властивості. Технічні 
властивості. Основні поняття. Класифікація агрегатів. Питомий опір агрегату. 

Заходи щодо зменшення тягового опору агрегатів. 

Тема 2. 

 Експлуатаційні властивості мобільних енергетичних засобів.  

Результати 
навчання: 

РН - 1 

РН- 5 
РН - 7 

 

Кількість 
годин: 

лекцій – 4, 

практ. – 4, 
сам. – 15 

Література: 

1.  Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов/Г.М. 

Кутьков. – М.: Машиностроение, 1980. – 215 с. 

2. Романюк В.І. Виробнича експлуатація і ремонт машин та 

обладнання/В.І. Романюк, В.С. Гавриш, І.О. Хітров, Ю.А. Кононов, 

М.В. Голотюк//Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 290 с. 
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3. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка/С.А. 

Иофинов, Г.П. Ляшко. – М..:Колос, 1984. – 351 с. 

4. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного 

парка/ В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михеев. – М.: Изд-во 

Агропромиздат, 1991. – 367 с. 

5. Алексеева Т.В. Дорожные машины. Часть 1. Машины для 

земляных работ/Т.В. Алексеева, К.А. Артемьев, А.А. Бромберг. – М.: 

Машиностроение, 1972. – 504 с. 

 

Опис теми Експлуатаційні властивості двигунів мобільних енергетичних засобів. 

Рівняння руху агрегату. Рушійна сила агрегату та її залежність від ґрунтових 
умов. Тягове зусилля трактора. Швидкість руху агрегату. Баланс потужності 

трактора. Тягові характеристики трактора. Тяговий ККД. Шляхи покращення 

експлуатаційних властивостей мобільних енергетичних засобів. 
Тема 3.  

Розробка потенційних тягових характеристик сучасних тракторів та їхній аналіз  

Результати 

навчання: 
РН – 1 

РН-5 

РН - 7 
 

Кількість 

годин: 
лекцій – 1, 

сам. – 15  

Література: 

1.  Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов/Г.М. Кутьков. 
– М.: Машиностроение, 1980. – 215 с. 

2. Романюк В.І. Виробнича експлуатація і ремонт машин та 

обладнання/В.І. Романюк, В.С. Гавриш, І.О. Хітров, Ю.А. 
Кононов, М.В. Голотюк//Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 

2016. – 290 с. 

3. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного 
парка/С.А. Иофинов, Г.П. Ляшко. – М..:Колос, 1984. – 351 с. 

4. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинно-

тракторного парка/ В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михеев. – 
М.: Изд-во Агропромиздат, 1991. – 367 с. 

5. Алексеева Т.В. Дорожные машины. Часть 1. Машины для 

земляных работ/Т.В. Алексеева, К.А. Артемьев, А.А. Бромберг. – 
М.: Машиностроение, 1972. – 504 с. 

Опис теми Реалізація потужності. Аналіз характеристик сучасних тракторів. 
Оптимальне тягове зусилля. Потенційна тягова характеристика. Приклад 

потенційної тягової характеристики. 
Тема 4.  

 Побудова тягових характеристик 

Результати 
навчання: 

РН – 2 

РН-8 
 

Кількість 
годин: 

лекцій – 4, 

практ. – 4 
 сам. – 10  

Література: 
1.  Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов/Г.М. Кутьков. 

– М.: Машиностроение, 1980. – 215 с. 

2. Романюк В.І. Виробнича експлуатація і ремонт машин та 
обладнання/В.І. Романюк, В.С. Гавриш, І.О. Хітров, Ю.А. 

Кононов, М.В. Голотюк//Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 
2016. – 290 с. 

3. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка/С.А. Иофинов, Г.П. Ляшко. – М..:Колос, 1984. – 351 с. 
4. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинно-

тракторного парка/ В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михеев. – 

М.: Изд-во Агропромиздат, 1991. – 367 с. 
5. Алексеева Т.В. Дорожные машины. Часть 1. Машины для 

земляных работ/Т.В. Алексеева, К.А. Артемьев, А.А. Бромберг. 

– М.: Машиностроение, 1972. – 504 с. 

Опис теми Визначення недостаючих конструктивних параметрів трактора. Тяговий та 

паливно-економічний розрахунок. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

Дослідження експлуатаційних характеристик.  
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Тема 5. Аналіз напрямків досліджень машин із використанням тягово-експлуатаційних 

характеристик 

Результати 
навчання: 

РН – 1 

РН – 5 
РН - 7 

 

Кількість 
годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 
сам. – 10 

Література: 

1. Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов/Г.М. 
Кутьков. – М.: Машиностроение, 1980. – 215 с. 
2. Романюк В.І. Виробнича експлуатація і ремонт 
машин та обладнання/В.І. Романюк, В.С. Гавриш, І.О. 
Хітров, Ю.А. Кононов, М.В. Голотюк//Навчальний посібник. 
– Рівне: НУВГП, 2016. – 290 с. 
3. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного 
парка/С.А. Иофинов, Г.П. Ляшко. – М.:Колос, 1984. – 351 с. 
4. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинно-
тракторного парка/ В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. 
Михеев. – М.: Изд-во Агропромиздат, 1991. – 367 с. 
5. Алексеева Т.В. Дорожные машины. Часть 1. Машины 
для земляных работ/Т.В. Алексеева, К.А. Артемьев, А.А. 

Бромберг. – М.: Машиностроение, 1972. – 504 с. 

6. TRAKTOR. BOOK. COM. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://traktorbook.com 

7. Google Pley [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://play.google.com 
8. Строительная техника  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.htz.ru 

9. Сельхозтехник. Каталог техники. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://selhoztehnik.com  

 

 

Опис теми Аналіз чинних способів тягових випробувань. Вплив тягових і 

експлуатаційних характеристик на їхню продуктивність. Використання тягових 

та потужністних резервів машин. 

 Тема 6. 

Прохідність та паливна економічність колісних і гусеничних машин 

Результати 

навчання: 

РН – 1 
РН - 5 

 

Кількість 

годин: 

Лекцій – 4, 
Практ.- 4 

сам. – 10  

Література: 

1. Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов/Г.М. Кутьков. – 

М.: Машиностроение, 1980. – 215 с. 
2. Романюк В.І. Виробнича експлуатація і ремонт машин та 

обладнання/В.І. Романюк, В.С. Гавриш, І.О. Хітров, Ю.А. 

Кононов, М.В. Голотюк//Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 
2016. – 290 с. 

3. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка/С.А. Иофинов, Г.П. Ляшко. – М..:Колос, 1984. – 351 с. 
4. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинно-

тракторного парка/ В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михеев. – 

М.: Изд-во Агропромиздат, 1991. – 367 с. 
5. Алексеева Т.В. Дорожные машины. Часть 1. Машины для 

земляных работ/Т.В. Алексеева, К.А. Артемьев, А.А. Бромберг. – 

М.: Машиностроение, 1972. – 504 с. 
6. TRAKTOR. BOOK. COM. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://traktorbook.com 

7. Google Pley [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://play.google.com 

8. Строительная техника  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.htz.ru 
9. Сельхозтехник. Каталог техники. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://selhoztehnik.com  

http://traktorbook.com/
https://play.google.com/
http://www.htz.ru/
http://selhoztehnik.com/
http://traktorbook.com/
https://play.google.com/
http://www.htz.ru/
http://selhoztehnik.com/
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Опис теми Основні поняття та визначення. Профільна прохідність. Подолання колесом 
перепонів. Опорно-зчіпна прохідність. Вплив гусеничного рушія на 

прохідність. Вплив привода на прохідність.  

Тема 7. 

Дослідження параметрів землерийних машин залежно від умов експлуатації 

Результати 
навчання: 

РН – 1 

РН – 5 
РН - 7 

 

Кількість 
годин: 

Лекцій – 4, 

Практ.- 4 
сам. – 20  

Література: 
1. Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов/Г.М. Кутьков. – 

М.: Машиностроение, 1980. – 215 с. 

2. Романюк В.І. Виробнича експлуатація і ремонт машин та 
обладнання/В.І. Романюк, В.С. Гавриш, І.О. Хітров, Ю.А. 

Кононов, М.В. Голотюк//Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 

2016. – 290 с. 
3. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка/С.А. Иофинов, Г.П. Ляшко. – М..:Колос, 1984. – 351 с. 

4. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинно-
тракторного парка/ В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михеев. – 

М.: Изд-во 5. Алексеева Т.В. Дорожные машины. Часть 

1. Машины для земляных работ/Т.В. Алексеева, К.А. Артемьев, 
А.А. Бромберг. – М.: Машиностроение, 1972. – 504 с. 

6. TRAKTOR. BOOK. COM. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://traktorbook.com 
7. Google Pley [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://play.google.com 

8. Строительная техника  [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.htz.ru 

9. Сельхозтехник. Каталог техники. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://selhoztehnik.com  

Опис теми Формування залежностей зв’язку між основними параметрами об’єктів 

техніки. Визначення оптимальних параметрів машин залежно від умов 
експлуатації. Вибір землерийних машин залежно від умов експлуатації. 

 
 

   

Методи оцінювання та структура 

оцінки 

  

Успішному складанню заліку з дисципліни передує 

опанування теоретичного матеріалу та виконання та 

захист практичних і лабораторних робіт. 

Результати вчасно пройденого проміжного контрольного 

тестування (модуль 1, модуль 2) можуть бути зараховані 

як підсумковий контрольний тест (екзамен). За бажанням 

студента покращити підсумкові результати курсу, оцінки 

за модулі можуть бути скасовані і студент має право 

складати іспит, де має змогу отримати максимальну 

кількість балів, яка дорівнює сумі балів за модулі.  

Перелік критеріїв оцінювання: 

- 60 балів ‒ за вчасне та якісне виконання завдань практичних 

занять та самостійну роботу; 

- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох 
модулів (МК 1 ‒ 20 балів, МК 2 ‒ 20 балів). 

Усього 100 балів. Підсумковий контроль –екзамен.  

Шкала оцінювання з детальним розподілом балів наведена на 
сторінці навчальної дисципліни на навчальній платформі 

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

Модульний контроль проходитиме у формі тестування на 

платформі системи Moodle через ННЦНО. У тесті першого 

модуля 20 питань різної складності: рівень 1 –10 запитань по 

0,8 балів (8 балів), рівень 2 ‒ 6 запитань по 1,0 балу (6,0 

балів), рівень 3 ‒ 3 запитання по 2,0 бали  (6,0 балів). Усього 

http://traktorbook.com/
https://play.google.com/
http://www.htz.ru/
http://selhoztehnik.com/
https://exam.nuwm.edu.ua/my/


9 

 

‒ 20 балів. У тесті другого модуля 20 питань різної 

складності: рівень 1 – 10 запитань по 0,8 балів (8 балів), 

рівень 2 ‒ 6 запитань по 1,0 балу (6,0 балів), рівень 3 ‒ 3 

запитання по 2,0 бали (6,0 балів). Усього ‒ 20 балів. 

Оцінка автоматично генерується в середовищі Moodle, 

фіксується викладачем в електронному журналі дисципліни 

і контролюється деканатом.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
  Поєднання навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 

виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, 
виступи із результатами досліджень на студентських 

наукових конференціях, а також можуть бути долучені до 

написання та опублікування наукових статей із тематики 
курсу. Тему дослідницької роботи можна вибрати самостійно 

за погодженням із викладачем. 

 
 

 

Література 

Основна 

1. Гавриш, В. С. Романюк, В. І. та Хітров, І. 
О. та Голотюк, М. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання розділу дипломного проекту з навчальної 

дисципліни “Виробнича експлуатація і ремонт машин 
та обладнання” для студентів напряму підготовки 

6.050503 „Машинобудування” спеціальності. 

7.(8.)05050308, “Підйомно-транспортні, будівельні, 
дорожні, меліоративні машини і обладнання” денної 

та заочної форм навчання. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua 
2. Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов/Г.М. 

Кутьков. – М.: Машиностроение, 1980. – 215 с. 

3. Романюк В.І. Виробнича експлуатація і ремонт машин 
та обладнання/В.І. Романюк, В.С. Гавриш, І.О. Хітров, 

Ю.А. Кононов, М.В. Голотюк//Навчальний посібник. – 
Рівне: НУВГП, 2016. – 290 с. 

4. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка/С.А. Иофинов, Г.П. Ляшко. – М..:Колос, 1984. – 
351 с. 

5. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинно-

тракторного парка/ В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. 
Михеев. – М.: Изд-во Агропромиздат, 1991. – 367 с. 

6. Алексеева Т.В. Дорожные машины. Часть 1. Машины 

для земляных работ/Т.В. Алексеева, К.А. Артемьев, А.А. 
Бромберг. – М.: Машиностроение, 1972. – 504 с. 

Допоміжна 

7. Водяник І.І. Експлуатаційні властивості тракторів і 
автомобілів/ І.І. Водяник. – К.: Урожай, 1994. – 224 с. 

8.  Ільченко В.Ю. Довідник експлуатації машинно-

тракторного парку/В.Ю. Ільченко, П.І. Карасьов, А.С. 
Лімонт. – К.: Урожай, 1987. – 388 с. 

Інформаційні ресурси 

1. TRAKTOR. BOOK. COM. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://traktorbook.com 

2. Google Pley [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4280/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4280/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4280/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4280/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4280/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4280/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4280/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4280/
http://ep3.nuwm.edu.ua/
http://traktorbook.com/
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https://play.google.com 

3. Строительная техника  [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.htz.ru 

4. Сельхозтехник. Каталог техники. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://selhoztehnik.com  
 

   

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та перескладання Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу 

проводиться згідно з Положенням про організацію освітнього 
процесу в Національному університеті водного господарства 

та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/  

Терміни складання проміжних контрольних модулів 
встановлені згідно з Положенням про семестровий поточний 

та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти (нова редакція)  
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . 

Оголошення щодо дедлайнів складання та перескладання  

оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

відповідно до «Порядоку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 

Згідно з цим документом реалізується й право студента на 

повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Правила академічної 

доброчесності 

Студенти повинні дотримуватися Кодексу честі студентів 

НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti, а 

викладач – Кодексу честі наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників Національного університету водного 

господарства та природокористування 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-
korupciji/dijaljnistj  

Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності:  
- сайт Національного агентства забезпечення якості вищої 

освіти https://naqa.gov.ua/  

- сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp  
Вимоги до відвідування Студент повинен бути присутній на всіх заняттях з 

дисципліни.  

За об’єктивних причин пропуску занять (довідка про хворобу, 
мобільність, інша поважна причина) студенти можуть 

самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі 

MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/  
У період карантину заняття проводяться в дистанційній 

формі з використанням платформи Google Meet за 

корпоративними профілями.  
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 

телефони та ноутбуки, але тільки в навчальних цілях. 
  

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання зворотної 

інформації про дисципліну* 

Упродовж вивчення курсу студент має право звертатися до 

викладача за додатковим поясненням лекційної теми, змісту 

практичних і лабораторних завдань, самостійної роботи усно 
(під час занять і консультацій) або письмово (корпоративною 

https://play.google.com/
http://www.htz.ru/
http://selhoztehnik.com/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
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електронною поштою, через систему повідомлень Moodle).  

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн 
опитування щодо якості викладання та навчання викладачем 

цього курсу та щодо якості освітнього процесу в НУВГП.  

За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за цією та іншими 

дисциплінами.  

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 цього курсу оновлюється 

щорічно з урахуванням змін у законодавстві України, наукових 

досягнень та сучасних практик у сфері сільського 
господарства та переробної промисловості.  

Студенти також можуть долучатись до оновлення 

дисципліни шляхом подання пропозицій викладачеві. 
       

 

Лектор     Налобіна О.О., доктор технічних наук, професор     

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

