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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ  
Анотація освітньої 
компоненти, 
в т.ч. мета та цілі 

Сучасний стан охорони праці під час роботи 
промислових підприємств України викликає значну 
стурбованість, оскільки пов‘язаний із значною 
зношеністю основних виробничих фондів, низьким 
рівнем виробничої дисципліни, повільним 
впровадженням у виробництво новітніх методів 
організації праці. Все це обумовлює високий рівень 
небезпеки виробничого обладнання, можливість 
отримання важких травм та смертельних наслідків. 
Незважаючи на деяке зниження виробничого 
травматизму його рівень на вітчизняних підприємствах 
у порівнянні із розвиненими країнами є високим. Тому 
науковий підхід до вивчення питань безпека праці, 
розробки рекомендації  щодо її покращення із 
застосуванням сучасних методів наукових  досліджень 
є важливою складовою підготовки фахівця у галузі 
цивільної безпеки і охорони праці та формування в 
нього загальних та професійних компетентностей. 
Мета освітньої компоненти «Методологія наукових 
досліджень» полягає в тому, щоб майбутні фахівці 

http://surl.li/aonng


отримали теоретичну і практичну підготовку щодо 
організації наукових досліджень в сфері охорони праці 
та виробничої безпеки у різних галузях промисловості, 
спрямованих на захист працюючої людини від 
виробничих небезпек, що виникають в сучасному 
техногенному середовищі.  
Основними завданнями (цілями) освітньої 
компоненти „Методика наукових досліджень” є: 
- ознайомлення студентів з відповідними поняттями, 
категоріями, методами організації наукових 
досліджень; 
- набуття практичних навичок в організації та 
проведенні наукового дослідження і представленні 
результатів дослідження; 
- виховання здатності до творчого пошуку напрямків та 
резервів удосконалення наукової організації та 
управління охороною праці на промислових 
підприємствах 
. 

Посилання на 
розміщення  освітньої 
компоненти  на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2402 
 

 

Компетентності ЗК-1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК-6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу. 
ЗК-7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ФК-5. Здатність до створення і реалізації 
інноваційних продуктів і заходів у сфері професійної 
діяльності. 
ФК-7. Здатність організовувати та проводити 
моніторинг за визначеними об'єктами, явищами та 
процесами, аналізувати його результати та 
розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації на 
підставі отриманих даних. 

Програмні результати 
навчання 

ПРН-1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні 
знання, що включають сучасні наукові здобутки для 
розв’язання наукових і прикладних задач у сфері 
цивільної безпеки. 
ПРН-17. Відшуковувати необхідну інформацію в 
спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах 
інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати 
інформацію. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 

Здатність логічно і системно мислити; вміння 
працювати в команді, управляти своїм часом; 
навички самоорганізації; вміння працювати з 
інформацією; розуміння важливості дедлайнів, 
навички комунікації; здатність брати на себе 
відповідальність, навички усного спілкування. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2402


СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 
Лекцій_16___год Практ_14___ год  Самостійна робота _60__ год 

Змістовий модуль 1. 
Методологія та методи наукових досліджень. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 
Вміти визначати мету та задачі досліджень, обгрунтовувати засоби вимірювань, порядок 

проведення досліджень, складати методику досліджень 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Лекція 1. Наукове мислення та наука. Наукові факти. Класифікація наук 
Методологія, метод, методика. Класифікація методів наукових досліджень. 
Теоретичні методи досліджень. аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і 
моделювання, абстрагування і конкретизація. Види моделювання, системний 
аналіз, Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів за допомогою проекту 
інтерактивного моделювання PhET 
Практичне заняття 1. Розробка методики наукових досліджень в охороні праці.  
Повинні скласти методику наукових досліджень, визначити мети та задачі 
досліджень, обгрунтувати вибір засобів вимірювань, розробити порядок 
проведення досліджень, отримання експериментальних даних, запропонувати 
методи аналізу отриманих експериментальних даних. 
Звіт з самостійної роботи 

Методи та технології 
навчання 

Демонстрація, творчий підхід,  навчальна дискусія, аналіз навчальних ситуацій, 
лекція у формі діалогу,  індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та 
задач, тестові завдання, робота в команді, розв'язання творчих завдань 

Засоби навчання Графічні та технічні засоби, комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; програмне 
забезпечення; інформаційно-комунікаційні системи; бібліотечні фонди, зразки 
методик та звітів наукових досліджень. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 
Вміти створювати таблиці результатів експериментальних досліджень, будувати  графіки 
та проводити їх лінеарізацію, підбирати емпіричні залежності за допомогою поліномів та 

стандартних математичних функцій, проводити обробку та аналіз експериментальних 
даних  

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Лекція 2. Класифікація методів емпіричного дослідження. Етапи організації 
експерименту. Розробка методики експерименту. Моделювання в наукових 
дослідженнях. Класифікація моделей. Етапи процесу моделювання. Модель 
системи «чорна скринька». Теорія схожості Засоби вимірювання в експериментах 
та похибки вимірювань 
Практичне заняття 2. Графічне відображення результатів досліджень та 
підбір емпіричних формул. 
Провести ранжування отриманих експериментальних даних, відобразити їх у 
вигляді таблиць, побудувати графіки за допомогою комп‘ютерної програми та із 
застосуванням графічного редактора, провести лінеарізацію отриманих даних, за 
отриманими даними підібрати поліном або стандартні математичні залежності з 
визначенням коефіцієнтів рівнянь.  
 Звіт з самостійної роботи  

Методи та технології 
навчання 

Демонстрація, творчий підхід,  навчальна дискусія, аналіз навчальних ситуацій, 
лекція у формі діалогу,  індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та 
задач, тестові завдання, робота в команді, розв'язання творчих завдань. 

Засоби навчання Графічні та технічні засоби; комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; програмне 
забезпечення; інформаційно-комунікаційні системи; бібліотечні фонди, інтернет-
ресурси.  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Вміти обчислювати середнє квадратичне відхилення та дисперсію, помилку середнього 

арифметичного, здійснювати оцінку достовірності експерименту за критеріями  Стьюдента 
та Фішера 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Лекція 3. Відображення результатів досліджень за допомогою таблиць та 
гістограм. Комп‘ютерна обробка експериментальних даних та відображення 
результатів наукових досліджень. Методи комп‘ютерної побудови графіків, 
гістограм, таблиць. Методи підбору емпіричних формул. Апроксимація методом 
лінеаризації. Апроксимація поліномами. Кореляційний аналіз.  
Звіт з самостійної роботи 

Методи та технології Методи: демонстрація, творчий підхід,  навчальна дискусія, аналіз та оцінка 



навчання конкретних ситуацій (case study). Технології: аналіз конкретних ситуацій; 
розв'язання технічних та технологічних завдань; лекція-візуалізація; навчальні 
ситуації. 

Засоби навчання Графічні та технічні засоби; комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; програмне 
забезпечення; інформаційно-комунікаційні системи; інтернет-ресурси. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Знати методику моделювання процесів за допомогою математичного планування 

експерименту, вміти проводити багатофакторний та повний факторний експеримент, вміти 
складати план-матрицю експерименту 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Лекція 4. Сутність математичного планування. Параметр     оптимізації. Вибір 
варіювальних факторів. Експериментально-статистична модель першого порядку. 
Багатофакторний експеримент. Планування повного факторного експерименту. 
Рандомізація і проведення дослідів. Перевірка відтворюваності дослідів. 
Проведення повного двофакторного експерименту. Складання рівняння кореляції. 
Коефіцієнт Кохрена. Критерії Фішера та Стюдента. 
Практичне заняття 3. Оцінка достовірності за критеріями Стьюдента та 
Фішера при математичному плануванні експерименту.  
На підставі експериментальних даних обчислити середнє квадратичне відхилення 
та дисперсію, провести  оцінку достовірності результатів експерименту з 
використанням стандартних значень критеріїв Фішера за Стьюдента при 
математичному плануванні експерименту. 
Практичне заняття 4. Складання матриці при математичному плануванні 
експерименту, визначення коефіцієнтів та рівняння регресії. 
Необхідно скласти матрицю математичного планування для повного 
двофакторного експерименту, визначити необхідну кількість експериментальних 
досліджень, провести кодування двох варіюючих факторів для трьох рівнів, 
скласти план-матрицю повного двофакторного експерименту. 
Звіт з самостійної роботи  

Методи та технології 
навчання 

Методи: демонстрація, творчий підхід,  навчальна дискусія, аналіз та оцінка 
конкретних ситуацій (case study). Технології: аналіз конкретних ситуацій; 
розв'язання технічних та технологічних завдань; лекція-візуалізація; навчальні 
ситуації. 

Засоби навчання Графічні та технічні засоби; комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; програмне 
забезпечення; інформаційно-комунікаційні системи; інтернет-ресурси. 

 

За поточну 
(практичну) 
 складову 
оцінювання_34____ 
балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1___20__ балів 

Змістовий модуль 2.  
Види наукової продукції 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Вміти оформлювати результати наукового дослідження 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Лекція 5. Форми наукової продукції. Інформаційне забезпечення наукових 
досліджень. Бібліографічна інформація. Національная система науково-
технічної інформації України. Етичні норми вченого та плагіат. Підготовка 
технічного звіту з науково-дослідної роботи. Підготовка статті, автореферату, 
тез доповіді, доповіді, презентації. Свідоцтво на авторське право 
 

Методи та технології 
навчання 

Методи: демонстрація, творчий підхід,  навчальна дискусія, аналіз та оцінка 
конкретних ситуацій (case study). Технології: аналіз конкретних ситуацій; 
розв'язання технічних та технологічних завдань; зразки документів, лекція-
візуалізація; навчальні ситуації.………………… 

Засоби навчання Графічні та технічні засоби; комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; 
програмне забезпечення; інформаційно-комунікаційні системи; інтернет-
ресурси. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Вміти побудувати одноланцюгову або багатоланцюгову формулу винаходу, визначити 

спільні та відмінні ознаки у порівнянні з прототипом  
Види навчальної Лекція 6. Патентування та ліцензування наукових розробок.  



роботи студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Вміти аналізувати літературні джерела при підготовці патенту, знаходити 
аналоги та прототип, проводити їх критику, визначати технічну задачу 
винаходу.  
Практичне заняття 5. Аналіз літературних джерел при підготовці 
патенту. Знаходження аналогів та прототипу. 
Проаналізувати літературні джерела у відповідності до запропонованого 
винаходу згідно з Міжнародною патентною класифікацією, обгрунтувати 
аналоги та прототип і зробити їх критику, визначити область використання 
запропонованого винаходу та його  технічну задачу. 
Практичне заняття 6. Підготовка формули винаходу та його відмінних 
ознак.. 
У відповідності до знайдених аналогів та прототипу необхідно побудувати 
формулу корисної моделі, виписати обмежувальну частину формули, що 
містить ознаки, які загальні з прототипом; сформулювати відмінні ознаки 
винаходу та застосувати одноланкову або багатоланкову формулу.  

Методи та технології 
навчання 

Методи: демонстрація, творчий підхід,  навчальна дискусія, аналіз та оцінка 
конкретних ситуацій (case study). Технології: аналіз конкретних ситуацій; 
розв'язання технічних та технологічних завдань; лекція-візуалізація; 
навчальні ситуації………… 

Засоби навчання Графічні та технічні засоби; комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; 
зразки документів, програмне забезпечення; інформаційно-комунікаційні 
системи; інтернет-ресурси. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 
Знати структуру патенту, вміти підготувати його опис, графічні матеріали та 

супроводжуючі документи для отримання патенту, знати процедуру подання заявки 
на одержання патенту України 

Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Лекція 7. Опис винаходу.  
Особливості структури патенту на корисну модель. Область застосування. 
Критика прототипу та аналогів. Технічна задача винаходу. Новизна винаходу. 
Відмінні ознаки винаходу. Одноланцюгова та багатоланцюгова формула 
винаходу. Наукова та технічна новизна винаходу. Реферат опису винаходу. 
Оформлення заяви на  видачу патенту. 
Практичне заняття 7. Підготовка опису патенту на корисну модель. 
Повинні вміти: знайти відмінні ознаки винаходу, зробити критику прототипу та 
аналогів, обгрунтувати . технічну задачу винаходу, зробити опис винаходу 
(корисної моделі), підготувати супроводжуючі документи. на корисну модель. 
Підготувати графічні матеріали та супроводжуючі документи для отримання 
патенту, знати процедуру подання заявки на одержання патенту України 
Звіт з самостійної роботи 

Методи та технології 
навчання 

Методи: демонстрація, творчий підхід,  навчальна дискусія, аналіз конкретних 
ситуацій (case study). Технології: аналіз конкретних ситуацій; розв'язання 
наукових та технічних завдань; лекція-візуалізація; навчальні ситуації 

Засоби навчання Графічні та технічні засоби; комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; 
програмне забезпечення; інформаційно-комунікаційні системи; зразки 
документів; інтернет-ресурси. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Вміти підготувати кваліфікаційну наукову робот 

Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

Лекція 8. Структура, розділи та обсяг магістерської роботи. Вступ. 
Актуальність роботи. Мета і задачі роботи. Предмет та об‘єкт досліджень. 
Методи досліджень. Наукова новизна. Практична цінність роботи. Зміст 
розділів. Висновки та загальні висновки. Оформлення роботи. Графіки, 
таблиці, фото, схеми. Підготовка графіків, таблиць. Оформлення літературних 
джерел. Підготовка презентації та доповіді. 

Методи та технології 
навчання 

Методи: демонстрація, творчий підхід,  навчальна дискусія, аналіз конкретних 
ситуацій (case study). Технології: аналіз конкретних ситуацій; розв'язання 
наукових та технічних завдань; лекція-візуалізація; навчальні ситуації. 

Засоби навчання Графічні та технічні засоби; комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; 
програмне забезпечення; інформаційно-комунікаційні системи; зразки 
документів; інтернет-ресурси. 

 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання__26___ балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2___20_ балів 

 



Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за освітню компоненту 100 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ РЕСУРСИ 

Тема 1. Методологія та методи наукових досліджень 
Результати 
навчання 

РН1 
 

Кількість 
годин:  

лекції - 2, 
практ. - 2 

Література: 
1-3, 10 

Лінк на MOODLE: 

                http://surl.li/aonnw 
Додаткові ресурси: 

 - Грищук Ю. С. Основи наукових 
досліджень: Навч. посібник.  Харків: НТУ 
«ХПІ», 2008. – 232 с. 
 - Комп’ютерне моделювання об’єктів і 
процесів за допомогою проекту 
інтерактивного моделювання PhET 
Університету Колорадо в Боулдері.  
https://phet.colorado.edu/ interaktiv simulation  
 https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter
?locale=uk&sort=alpha&view=grid 

Тема 2. Емпіричні методи наукового дослідження 
Результати 
навчання 
РН1, РН2 

 
 

Кількість 
годин:  

лекції - 2 

Література: 
1-3, 10 
 
 
 
 
 
  

Лінк на MOODLE: 
               http://surl.li/aonps 

Додаткові ресурси: 
- Грищук Ю. С. Основи наукових 
досліджень: Навч. посібник.  Харків: НТУ 
«ХПІ», 2008. – 232 с. 
- Сопко В.В. Основы научных 
исследований: Учебное пособие. – К.: УМК 
ВО, 1990. – 148 с. 

Тема 3. Аналіз та методи відображення результатів досліджень 
Результати 
нНавчання 

РН2 

Кількість 
годин:  

лекції - 2, 
практ. - 2 

 
Література: 

4, 5, 10 
 
 
 
 

 

Лінк на MOODLE: 
http://surl.li/aonqb 

Додаткові ресурси: 

- - Методика та організація наукових 
досліджень : Навч. посіб. / С. Е. 
Важинський,  Т І. Щербак.  – Суми: СумДПУ  
імені  А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

- - Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы 
научных исследований. Харьков: издат. 
объединение «Вища школа», 1977.- 200 с. 

Тема 4. Математичне планування експерименту 
Результати 
навчання 
РН3, РН4 

 

Кількість 
годин:  

лекції - 2, 
практ. - 4 

 
Література: 

5, 6, 10 
 

 
 

Лінк на MOODLE: 
http://surl.li/aonqd 

Додаткові ресурси: 
- Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы 
научных исследований. Харьков: издат. 
объединение «Вища школа», 1977.- 200 с. 

Тема 5. Оформлення результатів наукового дослідження 
Результати 
навчання 
РН1, РН2,  

: 
 

Кількість 
годин:  

лекції - 2 

Література: 
 

1, 3, 5, 12 
 
 
 
 

 

Лінк на MOODLE: 
http://surl.li/aonqi 

Додаткові ресурси: 
- Сопко В.В. Основы научных 
исследований: Учебное пособие. – К.: УМК 
ВО, 1990. – 148 с. 
- Поняття плагіату. Дзюба С.О. 
http://library.nuczu.edu.ua/shcho-eplagiat; 
сайт  https://3222.ua/;   
-Ашеров А.Т. Подготовка, экспертиза и 
защита диссертаций: Учебное пособие. – 



Харьков: Изд. УИПА, 2002. – 136 с/ 
 

Тема 6.  Патентування та ліцензування наукових розробок 
Результати 
навчання 
РН5, РН6 

 
 

Кількість 
годин:  

лекції - 2, 
практ. - 4 

Література: 
7, 8, 13 

 
 
 
 
 

  

Лінк на MOODLE: 
http://surl.li/aonqn 
Додаткові ресурси: 

- -Як отримати патент України на винахід 
(корисну модель)? 
https://ra.eenu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/12/Pro-
patentuvannya.pdf. 

Тема7. Опис винаходу 
Результати 
навчання 

РН7 
 

Кількість 
годин:  

лекції - 2, 
практ. - 2 

 
Література: 

7, 8, 13 
 
 
 
 
 

 

Лінк на MOODLE: 
http://surl.li/aonqp 
Додаткові ресурси: 

-Як отримати патент України на винахід 
(корисну модель)? 
https://ra.eenu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/12/Pro-
patentuvannya.pdf. 

Тема 8. Підготовка кваліфікаційної наукової роботи 
Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН3 
 

Кількість 
годин:  

лекції - 2 

Література: 
3, 9 

Лінк на MOODLE: 
http://surl.li/aonqu 

 
 
 
 
 

Порядок та критерії 
оцінювання 

Оцінювання знань проводиться за 100-бальною 
системою. Воно включає поточне тестування (МК1 та 
МК2) після вивчення кожного змістового модуля (по 20 
балів, всього 40 балів), а також поточне оцінювання за 
результатами виконання студентами практичних 
завдань (всього 60 балів) 
 Розподіл 60 годин самостійної роботи студентів денної 
форми навчання: 15 год – вивчення літератури по курсу і 
розробка лекційних конспектів  (16+14)х(0,5 год / 1 год 
аудиторних занять); 18 год – підготовка до контрольних 
заходів, розробка звітів з практичної підготовки (6 год на 
3 кредити ECTS); 27 годин – опрацювання окремих 
розділів програми, які не розглядаються під час 
аудиторних занять. 
Шкала оцінювання досягнень студента наведена за 
посиланням: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2402 
Заохочувальні (додаткові) бали: 1.Підготовка 
самостійного реферату навчально-дослідницької роботи 
- до 10 балів) 2. Під час проведення лекційних занять – 
відповідь на питання – до 2 балів. 3. Участь з доповіддю 
за тематикою освітньої компоненти на конференції – до 
15 балів 4. Написання статті в збірник наукових праць – 
до 25 балів.  
 Модульний контроль знань проводиться в системі 



Moodle ННЦНО. Кількість питань у тексті, їх вага та 
інше наведено в таблиці. Тести включають три рівня 
складності із відповідною бальною оцінкою питання 
кожного рівня.  
          Загальна інтегральна оцінка курсу розраховується 
як арифметична сума набраних балів (не більше 100 
балів) за всі види навчальних та додаткових завдань.  
Проведення поточного та підсумкового контролів знань 
здобувачів регламентовано нормативним документами 
URL: https://cutt.ly/MWKZGci;  https://cutt.ly/kE9NGxR 

Поєднання навчання та 
досліджень 

Здобувачі можуть бути залучені до реалізації наукових 
індивідуальних тем досліджень шляхом відвідування 
наукового гуртка «Безпека людини» та «Промислова 
безпека». У освітньому процесі використовуються 
результати досліджень, опубліковані у матеріалах 
всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-
практичних конференцій: «Сучасні тенденції розвитку 
української науки», «Безпека людини і реалізація права на 
працю в сучасних умовах життєдіяльності», «Проблеми 
та перспективи розвитку охорони праці». 

 Інформаційні ресурси 
                                                   Основна 

 1.Пушкарь А.И., Потрашкова Л.В. Основы научных исследований и  организация 
научно-исследовательской деятельности. Учебное пособие. Харьков, ХНЭУ, 2009. – 
306 с.  
 http://surl.li/airrn 
 2.Рассоха І. М. Конспект лекцій з освітньої компоненти «Методологія та організація 
наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-
кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.050106, 8.03050901 “Облік і аудит”, 
8.050201 “Менеджмент організацій ”, 8.03060101 “Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)” / І. М. Рассоха; Харк. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 76 с.  
http://surl.li/aonox 
 3.Білим П. А. Основи наукових досліджень : конспект лекцій для студентів денної та 
заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна 
безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 40 с. 
http://surl.li/aonpf 
 4. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових 
досліджень» (для студентів 4 – 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.05070103 − Електротехнічні системи електроспоживання) / 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. Ф. Рой. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2016. – 115 с.  
 http://eprints.kname.edu.ua/42836/1/2016%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20227%D0%9
C.pdf 
5.О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, К.В. Васильковська, Д.І. Петренко. Підручник 
дослідника. Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. – 
Кіровоград: 2016.- 204 с. 
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2898/3/Pidruchnik%20doslidnika_2016.pd
f 
 6.Статистична обробка експериментальних даних: Навчальний посібник / О.П. 
Мельниченко, І.Л. Якименко, Р.Л. Шевченко − Біла Церква, 2006.− 34 с. 

http://surl.li/airrn
http://eprints.kname.edu.ua/42836/1/2016%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20227%D0%9C.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/42836/1/2016%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20227%D0%9C.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2898/3/Pidruchnik%20doslidnika_2016.pdf
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 7.Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" в редакції від 
22.05.2003р. із змінами http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001771.html 
8.Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, Н А К А З N 22 від 22.01.2001.  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text 
9. Конспект лекції.  Навчальна платформа GOOGLE НУВГП: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1348 
10. Вступ до планування оптимального експерименту: Навч. посібн. для студ. спец. 
092502 – Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва / Уклад.: Г.О. 
Статюха, Д.М. Складанний, О.С. Бонаренко – К.: ІВЦ «Політехніка», 2011. – 117 с. 
                                           Додаткова 
11.Зацерковний В. І. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І.  
Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов.– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с. 
12.Сопко В.В. Основы научных исследований: Учебное пособие. – К.: УМК ВО, 1990. – 
148 с. 
13. Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки й 
техніки. Структура й правила оформлення». 
14.Міжнародна патентна класифікація (МПК)- https://base.uipv.org/mpk2009/index.html. 
Дедлайни та 
перескладання 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі змістових модулів 
освітньої компоненти відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної освітньої 
компоненти на платформі Moodle (https://cutt.ly/OgtOnvz) 
за календарем. 
Повторне вивчення освітньої компоненти здійснюється 
відповідно до «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

Правила академічної 
доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами 
вищої освіти регламентовано Положенням про 
виявлення та запобігання академічного плагіату в 
НУВГП (http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/). Здобувачі мають 
самостійно виконувати та подавати на оцінювання 
лише результати власних зусиль та оригінальної праці 
відповідно до Кодексу честі студента у НУВГП 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/). За списування під час 
виконання окремих завдань знижується оцінка відповідно 
до ступеня порушення академічної доброчесності. 
Матеріали щодо пропагування принципів доброчесності 
розміщені за посиланням: https://naqa.gov.ua/академічна-
доброчесність. 
Для ознайомлення і застосовування в своїй діяльності 
принципів академічної доброчесності рекомендується 
онлайн-курс «Академічна доброчесність» 
(https://cutt.ly/AgtO6ac). 

Вимоги до відвідування Завдання з освітньої компоненти видаються викладачем 
під час практичних занять або дистанційно 
(розміщуються на навчальній платформі у відповідному 
розділі або видаються відповідно до запиту здобувача 
електронною поштою). Виконання та захист 
практичних робіт з освітньої компоненти, наведених у 
методичних вказівках (http://ep3.nuwm.edu.ua/18902/1/03-
10-20%D0%9C.pdf), повинен бути вчасним. Відсутність 
на занятті компенсується самостійним опрацюванням 
матеріалу, розміщеного на навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2425, та 
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його виконанням протягом двох тижнів з дня видачі 
завдання та захистом на наступному занятті або на 
консультації.  
Лекції, практичні заняття, консультації проводяться 
відповідно до розкладу занять 
(http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi).  
Для пошуку додаткової інформації, ознайомлення з 
онлайн-курсом на заняттях можна використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки.  
З «Правилами поведінки під час семестрового 
контролю»; «Інструкцією для здобувачів вищої освіти 
щодо організації та проведення навчальних занять у 
дистанційній формі» та «Положенням про індивідуальний 
графік навчання студентів денної форми навчання 
Національного університету водного господарства та 
природокористування» можна ознайомитися за 
посиланням  http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/insh/ 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та 
інформальної освіти, визначаються у порядку відповідно 
до «Положення про неформальну та інформальну освіту 
в Національному університеті водного господарства та 
природокористування» (http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/). 
Відкриті онлайн-курси на платформі Coursera 
(https://cutt.ly/RgtSQXe) допоможуть ознайомитись з 
програмою вивчення аналогічних дисциплін у провідних 
університетах світу з відповідним зарахуванням за 
даною освітньою компонентою. 

Оновлення Зміст даної освітньої компоненти оновлюється на 
основі наукових досягнень і сучасних практик в даній 
галузі та змін у освітній програмі щодо програмних 
результатів навчання. Ініціатором оновлень є викладач, 
а також стейкхолдери, які долучаються до процедури 
оновлення освітньої компоненти шляхом надання 
пропозицій у відкритих тестах анонімного 
анкетування.  

Академічна мобільність. 
Інтернаціоналізація 

Питання регламентуються нормативними 
документами: «Стратегія інтернаціоналізації 
Національного університету водного господарства та 
природокористування на період до 2025 року» 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/18517/), «Положення про 
академічну мобільність учасників освітнього процесу в 
НУВГП» URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/. 
Іноземні сайти для вивчення освітньої компоненти: 
Occupational Safety and Health Administration. URL: 
https://www.osha.gov/; Canadian centre for occupational 
health and safety. URL: https://www.ccohs.ca/; Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo URL: 
http://www.insht.es/. 

 

Лектор     Филипчук В.Л., д-р. техн. наук, професор 
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