
0 

 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

 
Навчально-науковий інститут водного господарства та 

природооблаштування 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Голова науково-
методичної ради НУВГП 
е - підпис Олег 
ЛАГОДНЮК 
 
 29.09.2021 р. 

 
                                       01-05-146S 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

SYLLABUS 

Основи фізичної географії  Basics of physical geography 

Шифр за ОП ОК13 
Code in Educational 

Program 
Освітній рівень: 

бакалаврський (перший) 
 

Educationallevel: 
Bachelor’s  (first) 

 

Галузь знань: 
Природничі науки  

10 
Fieldsofknowledge: 

Natural Sciences 
Спеціальність: 

Географія 106 
Fieldofstudy: 
Geography 

Спеціалізація: 
___________________ 

___ 
Specialization: 

___________________ 
Освітня програма: 

Конструктивна географія, 
управління водними та 

мінеральними ресурсами 

Educational Program: 
Constructive geography, water 

and mineral resources 
management 

 
 

РІВНЕ - 2021 



1 

 

 
Силабус навчальної дисципліни «Основи фізичної географії» для 
здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за 
освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, 
управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 
«Географія».  – Рівне: НУВГП, 2021. – 14 с. 
 

ОПП на сайті університету: http://ep3.nuwm.edu.ua/20959/ 
 
Розробник силабусу: Холоденко Вікторія Святославівна, 

к.геогр.н., доцент, доцент кафедри геології та гідрології  
 
Силабус  схвалений на засіданні кафедри геології та гідрології 
Протокол  № 2 від “16” вересня 2021 року 
 
Завідувач кафедри геології та гідрології: 
Романів Оксана Яківна, к.геогр.н., доцент 
 
 
Керівник освітньої програми: 
Романів Оксана Яківна, к.геогр.н., доцент 
 
 
Схвалено науково-методичною радою з якості ННІВГП 
Протокол  № 2 від “23” вересня 2021 року 
 
 
Голова науково-методичної ради з якості ННІВГП: 

       Хлапук Микола Миколайович, д.т.н., професор 
 
 
№ документа в ЕДО СЗ №-4961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              © Холоденко В.С., 2021  



2 

 

                                                                                © НУВГП, 2021 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

Бакалавр  

Освітня 
програма 

Конструктивна географія, управління водними та 
мінеральними ресурсами 

Спеціальність 106  Географія 
Рік навчання, 
семестр 

1 рік навчання, 1 семестр 

Кількість 
кредитів 

4,0 

Лекції: 24 годин 
Практичні 
заняття: 

20 годин 

Самостійна 
робота: 

76 години 

Курсова 
робота: 

ні 

Форма 
навчання 

Денна  

Форма 
підсумкового 
контролю 

Залік 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра, де 
реалізується 
навчальна 
дисципліна 

Кафедра геології та гідрології 
Адреса:  м. Рівне, вул. В’ячеслава Чорновола, 43, 
навчальний корпус №5, каб.527 

https: kaf-igg@nuwm.edu.ua 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

  

Холоденко Вікторія Святославівна, к.геогр.н., доцент, 
доцент кафедри геології та гідрології 

Вікіситет https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php  

ORCID https:// https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4679-
8455&justRegistered ______ 

Як 
комунікувати 

Корпоративна пошта https://v.s.kholodenko@nuwm.edu.ua 

ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ  
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навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

теоретичних знань та професійно-практичних 
компетентностей з фізичної географії, тому важливою 
частиною у підготовці майбутнього бакалавра географа 
є вивчення навчальної дисципліни «Основи фізичної 
географії».  

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 
фізичної географії» є надбання майбутніми фахівцями 
теоретичних та практичних знань та навичок з вивчення 
загальних географічних закономірностей Землі;  фізичних 
властивостей Землі як планети Сонячної системи; 
ознайомленням з етапами розвитку фізичної географії як 
науки її структурою та місцем серед географічних та 
суміжних дисциплін; формування уявлення про сучасні 
теорії внутрішньої будови Землі, розвиток геосфер та 
інше. Особлива увага приділяється вивченню процесів у 
геосферах та у географічній оболонці Землі в цілому, 
вивченню антропогенних змін природного середовища. 
Студенти також оволодівають практичними вміннями 
роботи з географічними джерелами, картографічними 
матеріалами, навчаються користуватися географічними 
класифікаціями та термінологіями. 

Методи навчання. Програма побудована за 
модульним принципом, де кожний модуль є логічною 
завершеною частиною курсу. У процесі викладання 
навчальної дисципліни застосовуються наступні методи 
навчання: лекції, на яких студент засвоює елементи 
теоретичної основи дисципліни, де будуть 
використовуватися табличні та картографічні 
матеріали; практичні заняття, на яких студент отримує 
практичні навики у розв’язанні питань наукового 
спрямування; ділові ігри, круглі столи та семінарські 
заняття, де здобувачі обговорюють та набувають 
здібностей дискутувати щодо питань з основ фізичної 
географії тощо. Також передбачається використанням 
технічних засобів навчання та сучасних комп’ютерних 
програм, виконання практичних навчально-дослідних 
завдань, складання звітів з практичних занять. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1082 

Компетентності При вивченні навчальної дисципліни здобувачі вищої 
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освіти першого (бакалаврського)  рівня мають набути 
компетентності: загальні та спеціальні (фахові). 

Загальні: ЗК1. Здатність застосовувати знання в 
практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові):  СК3. Здатність здійснювати збір, 
реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 
методів і технологічних та програмних засобів у польових 
і лабораторних умовах.  

СК4. Здатність застосовувати кількісні методи при 
дослідженні сфер ландшафтної оболонки.  

СК5. Здатність аналізувати склад і будову геосфер (у 
відповідності до спеціалізації) на різних просторово-
часових масштабах.  

СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні 
спостереження з теорією у послідовності: від 
спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання. 

СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати 
відомі і реєструвати нові об’єкти у географічній оболонці, 
їх властивості та притаманні їм процеси. 

Програмні 
результати 
навчання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ПР02. Знати і розуміти основні види географічної 
діяльності, їх поділ.  

ПР05. Збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію в області географічних наук.  

ПР07. Визначати основні характеристики, процеси, 
історію і склад ландшафтної оболонки та її складових. 

ПР08. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, 
геології, екології, математики, інформаційних технологій 
тощо при вивченні природних та суспільних процесів 
формування і розвитку геосфер.  

ПР09. Аналізувати склад і будову природних і 
соціосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних 
просторово-часових масштабах. 

ПР17. Характеризувати комплексно природні, 
демогеографічні, соціально-економічні умови і ресурси 
територіальних об’єктів різних рангів, проводити 
експертизи та складати географічні, геологічні, 
гідрологічні, геоекологічні висновки, акти та рекомендації, 
проектні схеми та обґрунтовувати пріоритетні напрями 
просторового розвитку. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Змістовий модуль 1, 2 
Теоретичні та прикладні аспекти основ фізичної 

географії  
Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни «Основи 
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фізичної географії» 
Мета та поняття навчальної дисципліни. Об’єкт, 

предмет, методи, місце в сучасній системі наук. Природні 
комплекси. Загальні риси місця географії в системі наук 
та її зв’язки з іншими галузями наук.  

(лекції – 2 год., практичні заняття – 0 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Тема 2. Сучасна структура географічної оболонки 
та географії в цілому, її закономірні зміни 

Диференціація в географічній науці. Інтеграція в 
географічній науці. Концептуальна тринітарна модель 
географічної оболонки та географічної науки. Структура 
знання в географії. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Тема 3. Симетрія, класифікація та районування у 
географії 

Симетрія та диссиметрія в географії. (Сучасна 
класифікація методів дослідження в географії. Сукупність 
методів дослідження. Первинні та вторинні методи 
дослідження. Загальні та спеціальні методи дослідження. 
Теоретичні та емпіричні методи дослідження. 
Верифікаційні методи. Вибір методів відповідно до 
напрямку дослідження). 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Тема 4. Теорія географії та теоретична географія 
Поняття про метатеорію в географії. Теорії, 

гіпотези, закони, закономірності в географії. 
(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-

мостійна робота – 6 год.). 
Тема 5. Парадигми в географії 

 Геокомпонентна, геокомплексна, геосистемна, 
геосферна, геоекологічна. (Хорологічна парадигма. 
Систематична парадигма. Модельна парадигма. 
Системна парадигма. Екологічна парадигма.) Основні 
парадигми розвитку географії (за Багровим): парадигма 
стійкого розвитку; ноосферно-екологічна парадигма; 
просторово-часова парадигма; парадигма регіонального 
розвитку. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Тема 6. Закономірності розвитку географічної 
оболонки 

Рухи в географічній оболонці. Періодична та циклічна 
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ритмічність географічної оболонки. Цілісність 
географічної оболонки. Автономність географічної 
оболонки. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Тема 7. Кругообіг речовин в географічній оболонці 
Джерела енергії в географічній оболонці. Кругообіг 

речовин в географічній оболонці. 
(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-

мостійна робота – 6 год.). 
Тема 8. Теорії походження Землі, материків, океану 
Гіпотези походження Землі. Гіпотези утворення 

материків. Гіпотези походження вод Світового океану та 
їх еволюція. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Тема 9, 10. Традиційні, сучасні, системні методи 
аналізу та спостережень в географічних дослідженнях 

Традиційні методи у географії. Моніторинг в 
географії. Методи спостережень та інформаційне 
забезпечення географічних досліджень (методи 
безпосередніх польових спостережень, дистанційні 
методи). Картографічний метод та його розвиток і 
застосування в географічних дослідженнях. ГІС-
технології. Єдність традиційних та новітніх методів в 
географічних дослідженнях. Районування як метод 
географічного синтезу. Проблеми інтеграції в географії. 
Систематизація та класифікація об’єкта географічних 
досліджень. Вчення про ареали в географії. Територіальна 
диференціація та географічні системи. Розвиток 
принципів районування, яке розглядається як засіб 
розподілу земної поверхні на окремі просторові одиниці. 
Районоутворюючі фактори та принципи. Погляд на 
сполучення окремих одиниць. Основні географічні закони і 
закономірності (широтна зональність, висотна поясність, 
азональність, природні територіальні комплекси, 
соціально-економічні територіальні системи і комплекси, 
економічне районування тощо). Значення районування для 
пізнання специфічного, особливого, загального в природі, 
господарстві, населенні, культурі. 

(лекції – 4 год., практичні заняття – 4 год., са-
мостійна робота – 16 год.). 

Тема 11. Прогнозування та моделювання в 
географічній науці 

 Моделювання як метод дослідження географічних 
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об”єктів, процесів та явищ. Поняття “модель” та 
“прототип”. Застосування методів аналогії та 
актуалізму в ході моделювання. Предметне моделювання 
та його різновиди. Суть та види знакового моделювання. 
Імітаційні та оптимізаційні моделі та їх застосування в 
географії. Суть та завдання географічного 
прогнозування. Класифікація прогнозів. За терміном дії та 
масштабом передбачуваних явищ. Найбільш поширені 
методи прогнозування. Евристичне прогнозування. 
Використання статистичних та математичних методів 
в ході географічних досліджень. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 0 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Тема 12. Природокористування як складова 
географічної науки 

 Природні комплекси. Поняття, сутність, принципи, 
мотиви  природокористування. Кадастри природних 
ресурсів. Види природокористування.  

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Разом годин за навчальною дисципліною. (лекції – 
24 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 
76 год.).  

Тематика практичних робіт 

№  

з/п 

Назва, вид роботи Кількість  

годин 

Бал  

оцінювання 

    1 

 

  2, 3 

   

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

Роль сучасних фізико-географічних 
досліджень у пізнанні об’єктивного світу. 
Історія розвитку географічної науки. 
Головні географічні постаті та їх вклад у 
науку. 
Мова географічної науки. Питання: 
Особливості передачі інформації в 
географії. Проблеми понятійно-
термінологічного апарату географії. 
Передача геоінформації за допомогою 
цифр. Використання мови уявлень, фактів, 
дат. Інформативне значення карт в 
географії.                                                                      
Елементи статистичної обробки даних у 
географічних дослідженнях. 
Методичні особливості здійснення 
еколого-ландшафтного аналізу. 
Антропогенні природні процеси в 
геосистемах. Порушення гравітаційної 
рівноваги в геосистемах. Зміна волого 
обороту та водного балансу. Порушення 
біологічної рівноваги та біологічного 
кругообігу речовин. 
Складання власної тринітарної моделі за 
О.Шаблієм, М.Влахом, Л.Костиком. 
Географічна наука і глобальні проблеми 
сучасності. Глобальні прогнози і сценарії 
розвитку цивілізації на близьке майбутнє. 
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Міжнародне співробітництво в галузі 
географії.  

      2                          6 

 РАЗОМ      20 год.            60 

Методи 
оцінювання та 
структура 
оцінки 

Методи оцінювання знань базується на проведенні 
контролю роботи студентів та оцінюванні ступеня 
засвоєння пройденого матеріалу. 

Поточний контроль знань буде проводитися 
тестуванням і оцінюванням виконаних практичних та 
самостійних робіт, що дасть сумарний бал допуску до 
екзамену. Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи 
оцінювання знань: 

 поточне (усне) опитування та письмове після 
вивчення змістових модулів; 

 виконання практичних робіт, після якого 
виставляється загальний бал. 

Для діагностики знань використовується рейтингова 
система ECTS зі 100-бальною шкалою оцінювання. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота  
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Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Модульні контролі знань проводяться у навчальній 
платформі Moodle. Загальна кількість питань у базі 
навчальної платформи Moodle складає 400 (змістовий 
модуль 1 та 2 по 200 питань). 

Структура оцінки поточного (модулі 1, 2) контролів 
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знань за трьома рівнями (1 – достатній рівень складності, 
2 – вище достатнього рівня складності, 3 – високий рівень 
складності) показано в таблиці. 

Рівень 
склад-
ності 

Назва файлу 

Загальна 
к-сть 

завдань 
в базі 

Кількість 
завдань 
в білеті 

Оцінка завдань 
(бали) 

за 
одне 

загальна 

1 
Основи фізичної географії_Мод1 або 

Мод2_Рівень1.doc 
140 70 0,13 0-9 

2 
Основи фізичної географії _Мод1 або 

Мод2_Рівень2.doc 
40 20 0,25 0-5 

3 
Основи фізичної географії _Мод1 або 

Мод2_Рівень3.doc 
20 5 1,2 6 

 Всього 200 95 1,58 20 

Загальна інтегральна оцінка курсу складає 100 балів: 
розрахункові практичні роботи (60 балів) та  поточний 
модульний контроль 1, 2 по 20 балів.  

Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань і  
надають студентам можливість подавати апеляції: 

- Положення про навчально-науковий центр 
незалежного оцінювання Національного університету 
водного господарства та 
природокористування,http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184; 

- Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти, http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Система оцінювання результатів навчання здобувачів 
вищої освіти (семестровий поточний контроль) зі змінами 
та доповненнями, http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 

  Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна 
«Основи фізичної географії» є складовою 
частиною обов’язкових компонент освітньої 
програми для підготовки бакалаврів за 
спеціальністю «Географія». 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 
наявність системних та ґрунтовних знань із 
раніше вивчених дисциплін: «Основи екології», 
«Хімія з основами геохімії», «Фізика з основами 
геофізики», «Інформатика з основами 
геоінформатики», «Метеорологія і 
кліматологія». 

Поєднання навчання та Результати досліджень студентів за 
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досліджень науковими індивідуальними темами 
висвітлюються в курсових проектах і 
магістерських роботах, доповідях на науково-
технічних конференціях, наукових публікаціях у 
«Студентському віснику» НУВГП (ISSN 2313-
0431), а також обговорюються під час 
практичних занять. Результати наукових 
досліджень викладачів висвітлюються в наукових 
звітах, статтях, дисертаціях, впроваджуються у 
навчальний процес (що фіксується у робочих 
програмах та силабусах) і використовуються при 
проведенні лекційних та практичних занять. 

Інформаційні ресурси Методичне забезпечення 
1. Конспект лекцій. 

Рекомендована література 

Базова 
1. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. 
– Київ: Либідь, 2000. – 463 с.  

2. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию: 
предмет и метод. – К.: Знання, 2001. – 249с.  

3. Коротун І.М. Основи загального землезнавства. – 
Рівне, 1999. – 308 с.  

4. Максаковский В.П. Историческая география мира. – М.: 
ЭКОПРОС, 1999. – 584 с. 

5. Медина В.С. Загальна фізична географія. – Київ: 
Радянська школа, 1974. – 232 с.  

6. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. – М.: Высшая 
школа, 1990. – 336 с.  

7. Руденко Л.Г. Проблема формування і використання 
просторових даних і завдання географії// Географія в 
інформаційному суспільстві. Зб.наук. праць. У 4-х тт.. – 
К.: ВГЛ Обрії, 2008. – т.1.  

8. Русаков М.Г. Землезнавство і краєзнавство. – К., 1970.  

9. Савчук Р.І. Загальне землезнавство з основами 
краєзнавства. – Рівне, 1996, 2001.  

10. Стадник О.Г. Відкриття й дослідження материків 
Землі. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 96 с. – (Б-ка журн. 
«Географія». Вип. 8 (80)).  

11. Стадник О.Г. Відкриття й дослідження океанів. – Х.: 
Вид. група «Основа», 2011. – 96 с. – (Б-ка журн. 
«Географія». Вип. 1 (85)).  

12. Удовиченко В.В. Фізична географія материків і океанів: 
навчально-методичний комплекс. – Суми, 2007. 95 с.  

13. Українські дослідники Землі / Упоряд. Н.Муніч, 
В.Серебрій. – К.: Ред. Загальнопед. Газ., 2004. – 128 с. – (Б-
ка «Шк. світу»).  

14. Федорищак О.В. Загальне землезнавство. – Тернопіль, 
2004.  
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15. Физическая география материков и океанов: учеб. 
пособие для студ. учеб. Заведений / Т.Ю. Притула, 
В.А.Еремина, А.Н. Спялин. – М.: Гуманитар. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. – 685 с.  

16. Шубаев Л.П. Общее землеведение. – Москва: Высшая 
школа, 1977. – 336 с.  

Допоміжна 
Картографічні джерела 

1. Ukraine in maps / Bochkovska A., Dovenyi Z., Karasconyi D., 
Kocsis K., Kovacs Z., Kozachenko T., Marynych O., Michalko 
G., Palienko V., Rudenko L., Scweitzer F., Smolyi V., Tiner T. 
Institute of Geography of NASU, Geographical Research 
Institute Hungrian Academy of Sciences. – Kyiv-Budapest, 
2008. – 147 p.  

2. Географічний атлас для вчителів. – К., 2010.  

3. Національний атлас України/ [наук ред. Руденко Л.Г. та 
ін. ]; Інститут географії. – К.: Картографія, 2008. – 440 с.  

4. Фізична карта світу масштабу 1:20 000 000  
 

Інформаційні ресурси 
1. Загальна географія / Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://geoswit.ucoz.ru/index/0-8  

2. Фізична географія материків і океанів / Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ukr-
tur.narod.ru/fisgeo/fismateryk/fismateryk.htm  

3. Фізична географія / Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.geograf.com.ua/physical  

4. Географіка. Географічний портал / Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://geografica.net.ua  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Перескладання тестових завдань перевірки 
засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється 
згідно з Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273.  

Студенти повинні виконати ряд 
індивідуальних завдань для оцінювання. Одним із 
важливих елементів оцінки є своєчасне подання 
виконаного завдання. У реальному світі оцінки, які 
подаються навіть через кілька секунд після 
закінчення терміну, не приймаються. Відповідно 
до духу надання максимально реалістичного 
досвіду, та ж політика дотримується в аудиторії 
- пізно виконані завдання не приймаються. 

Викладач може продовжити терміни 
виконання завдань, якщо у студента є 
пом’якшуючі обставини. Студенти можуть 
звернутися до свого викладача в разі виникнення 
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особистих чи надзвичайних ситуацій. 
Правила академічної 
доброчесності 

Всі студенти, співробітники та викладачі 
НУВГП мають бути чесними у своїх стосунках, 
що поширюється на поведінку та дії, пов'язані з 
навчальною роботою. Студентоцентризм має 
вирішальне значення для розуміння серйозності 
ставлення до  академічної недоброчесності та 
неправомірної поведінки. Студенти повинні 
самостійно виконувати та подавати на 
оцінювання лише результати власних зусиль та 
оригінальної праці. У той час як студентам 
рекомендується працювати один з одним та 
обмінюватися ідеями, та обмін текстом, кодом 
або чимось подібним для виконання окремих 
завдань є недопустимим. Студенти, які 
порушують Кодекс честі університету, не 
отримають бали за ці завдання, а в разі грубих 
порушень, курс не буде їм зараховано і студенти 
будуть направлені на повторне вивчення. 

При здачі індивідуальних навчально-
дослідницьких робіт може проводитись перевірка 
на плагіат.  

Академічна недоброчесність в університеті 
неприпустима. 

В цілому студенти та викладачі повинні 
дотримуватись:  

 Положення про запобігання плагіату 
випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 
освіти зі змінами та доповненнями, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316; 

 Кодекс честі студентів, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917; 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних 
і педагогічних працівників НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4916; 

 Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325. 

Вимоги до відвідування Відвідування занять здобувачами вищої 
освіти є обов’язковим. У випадку пропуску занять 
здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати 
(виконати практичну роботу, вивчити матеріали 
лекцій, тощо). Пропуск з поважної причини 
вважається тим, що відбувся внаслідок хвороби 
(довідка з лікарні), якщо здобувач вищої освіти є 
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учасником мобільності, якщо здобувач освіти 
знаходиться на індивідуальному плані і виконує усі 
вимоги відповідно до положення «Положення про 
індивідуальний графік навчання студентів денної 
форми навчання Національного університету 
водного господарства та природокористування», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226 

Завдання для відпрацювання здобувач вищої 
освіти отримує безпосередньо у викладача, або 
надсилає запит по на корпоративну пошту 
викладачу. Усі матеріали відпрацювання 
здаються викладачеві особисто здобувачем вищої 
освіти або надсилаються на корпоративну 
пошту викладачу. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Неформальна та інформальна освіта 
надається  відповідно з Положенням про 
неформальну та інформальну освіту НУВГП, 
затвердженому Вченою радою НУВГП (Протокол 
№4 від 24 квітня 2020 р.), 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660 
ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам 
буде запропоновано відповісти на ряд питань 
щодо врахування в поточному курсі їх побажань. 
Після завершення курсу, для покращення якості 
викладання освітнього компоненту і отримання 
зворотного зв’язку від студентів, їм буде 
запропоновано заповнити Google форму. 

Оновлення* Силабус переглядається кожного 
навчального року. При цьому враховуються 
пропозиції стейкхолдерів, а також побажання 
студентів, висловлені під час занять та в процесі 
опитування (анкетування). 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Навчання здобувачів вищої освіти з 
особливими потребами регулюється: 
«Концепцією щодо організації навчання осіб з 
особливими освітніми потребами (осіб з 
інвалідністю) у Національному університеті 
водного господарства та природокористування», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913; «Порядком 
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю 
та інших мало мобільних груп населення у 
Національному університеті водного 
господарства та природокористування», 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju та 
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іншими нормативними документами. 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

Лектор         Холоденко Вікторія Святославівна, к.геогр.н., доцент 


