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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти  бакалавр 
Освітня програма Електроенергетика,  електротехніка  та 

електромеханіка 
Спеціальність 141 “ Електроенергетика,  електротехніка  та 

електромеханіка ” 
Рік навчання, 
семестр 

1-й рік, 1-й семестр 

Кількість кредитів 3 
Лекції: 20 год. – денна форма, 2 год. – заочна форма 

Практичні роботи: 10 год. – денна форма, 6 год. – заочна форма 
Самостійна робота: 60 год. – денна форма, 82 год. – заочна форма 
Курсова робота: ні 

Форма навчання денна, заочна 
Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Кулик Наталія Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій  
  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Кулик_Наталія_Іго

рівна  
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1453-624X  

Як комунікувати n.i.kulik@nuwm.edu.ua 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 
Метою  викладання  дисципліни  «Історія  науки  і  техніки»  є 

формування у студентів сучасного рівня теоретичних знань з історії науки і 

техніки та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій.  

Завданням  вивчення  дисципліни  є  виділення  основних  етапів  та 

пояснення  закономірностей  і  особливостей  розвитку  наукових  і  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Кулик_Наталія_Ігорівна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Кулик_Наталія_Ігорівна
https://orcid.org/0000-0002-1453-624X
mailto:n.i.kulik@nuwm.edu.ua
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технічних знань  у  конкретних  історичних  умовах;  сформувати  у  

студентів  цілісне уявлення  про  розвиток  науки  і  техніки  як  історико-

культурного  явища; структурування інформації про досягнення людської 

думки у різні періоди історії.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:   

знати:   

-  системну  періодизацію  історії  науки  і  техніки  і  основні  напрямки 

розвитку їх найважливіших галузей і проблем;  

-  основні дати, події і досягнення світової науки і техніки;  

-  найбільші відкриття, їх значення та наслідки для розвитку 

цивілізації;  

-  історіографію, основні методологічні концепції та дослідницькі 

школи в історії науки і техніки;  

-  основні  особливості  та  етапи  розвитку  автоматизації,  

електротехнічних та комп’ютерних технологій.  

вміти:   

-  проводити пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел;  

-  критично  відтворювати  найважливіші  події  в  історії  науки  і  

техніки, аналізувати роль і значення видатних науковців та інженерів;  

-  прослідковувати  витоки  наукового  знання,  найважливіших  

напрямів науки і техніки;  

-  здійснювати  кваліфіковану  оцінку  співвідношення  раціонального  

і альтернативного знання у різних культурно-історичних умовах;  

-  проводити раціональну реконструкцію окремих фактів і явищ історії  

науки і техніки;  

-  грамотно  аналізувати  основний  зміст  конкретних  найважливіших  

наукових теорій і основоположних науково-концептуальних моделей;  

-  відтворити інформацію графічно і словесно про предмет 

обговорення, пов’язаний з історією науки і техніки.  

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216 

Компетентності 

К10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
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активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
К20. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про 

нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 
Програмні результати навчання 

 

ПР15. Розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну 

поведінку, дотримуватись здорового способу життя. 

ПР18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і 

вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною 

технікою та прикладним програмним забезпеченням. 

 

Структура навчальної дисципліни 
Модулів – 2 

Змістовних модулів – 2 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ ДО XVII СТ.  

  
 

Денна форма: 
Лекції – 10 год.  
Практичні заняття – 5 год. 

Самостійна робота – 30 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  

Практичні заняття – 4 год. 
Самостійна робота – 41 год. 

Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедійний проектор. 

 
Тема 1 Теоретичні і методологічні основи історії науки і техніки . 

Результати 

навчання 
ПР 15 
ПР 18 

 
 

Кількість 

годин: 
денна 
лекції - 2 
практ. – 1 
заочна 

лекції – 0,25 
практ. – 0,5 
 

Література: 

[1,3,4] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  

Опис теми Структура  теоретико-методологічних  основ  історії  науки  і  техніки.  Цілі  і  завдання  

історії  науки  і  техніки  як  наукової  дисципліни.  Загальні поняття про цілі і завдання 

у наукових дослідженнях. Предмет історії науки і техніки. Джерельна база з історії 

науки і техніки. Пам’ятки історії науки і техніки. Роль науки і техніки в історії людства. 

Методологія історії науки і техніки. Проблеми реконструкції в історії науки і техніки. 
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Етичні проблеми наукової діяльності. Місце історії науки і техніки серед інших 

дисциплін. Понятійний апарат історії науки і техніки: наука,  техніка.  Історіографія  

історії  науки  і  техніки.  Структура  та інфраструктура історії науки і техніки: 

дослідницькі інститути, факультети і кафедри, товариства і фонди, національні та 

міжнародні товариства, музеї і спеціальні  експозиції,  журнали  і  газети,  

комп’ютерні  бази  даних, аудіовізуальні матеріали, енциклопедії та монографії. 

 

Тема 2. Стан наукових знань до античного світу. 

Результати 
навчання 

ПР 15 
ПР 18 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 1 

 
лекції – 0,25 
практ. – 0,5 

 

Література: 
[1,3,4] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  

Опис теми Виникнення  перших  цивілізацій.  Освоєння  металургії  заліза. Досягнення  давніх  

цивілізацій:  будівництво,  розвиток  медичних  знань, перші  географічні  карти,  

астрономія  і  астрологія,  математика.  Рівень технічного  і  технологічного  

розвитку  у  давніх  цивілізаціях.  Єгипет. Межиріччя. Індія. Китай. Крито-мікенська 

культура. Доколумбова Америка.  

 

Практична робота № 1. Теоретичні і методологічні основи історії  науки і техніки та 

стан наукових знань до античного світу . 

Тема 3. Наука, техніка і культура в античному світі. 

Результати 
навчання 

ПР 15 
ПР 18 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 1 

 
лекції – 0,25 
практ. – 0,5 
 
 

Література: 
[1,3,4] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  

Опис теми Антична  наука.  Періодизація  античної  науки.  Концептуальна  та ідеологічна 

модель античності. Інформаційна модель суспільства. Квадріум. Економічний  

розвиток.  Принципи  організації  і  управління  в  античному суспільстві. 

Державний устрій Давнього Риму. Наукове знання: математика, астрономія, 

механіка, медицина, географія, філологія, граматика, риторика, історія.  

Співвідношення  теорії  та  експерименту  античності.  Техніка  і технологія. Антична 

техніка  

Тема 4. Прогрес людської думки в середньовіччі.    

Результати 

навчання 
ПР 15 
ПР 18 

 

Кількість 

годин: 
денна 
лекції – 2 

практ. – 1 

Література: 

[1,3,4] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  
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лекції – 0,25 
практ. – 0,5 
 

Опис теми Наукове знання і технічне досягнення середньовічної Європи і арабо- 

мусульманського  світу.  Хронологія  і  географія  середньовіччя.  Структура 

середньовічного  наукового  знання.  Систематизація  знань  у  середньовіччі. 

Середньовічні  школи  і  університети.  Розуміння  природи  у  середньовіччі. 

Християнська  педагогіка.  «Науки»  ісламу.  Східна  гілка  античної  науки. Раціональне  

значення  Візантії.  Винайдення  книгодрукування.  Технологія середньовіччя.   

Практична робота № 2. Наука, техніка і культура в античному світі  
та прогрес людської думки в середньовіччі . 

 

Тема 5. Наукові знання епохи Відродження.   
Результати 
навчання 

ПР 15 
ПР 18 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 1 
заочна 
лекції – 0,25 
 

Література: 
[1,3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  

Опис теми Хронологія  і  географія  епохи  Відродження.  Наукове  мислення. Статичні  моделі  

у  епоху  Відродження.  Великі  географічні  відкриття. Становлення  медицини  як  

науки.  Анатомія.  Хірургія.  Фармацевтичні лабораторії. Зародження нових 

науково-технічних напрямків. Реформація.   

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ З XVII СТ. ДО НАШИХ ДНІВ  

 
Денна форма: 

Лекції – 10 год.  
Практичні заняття – 5год. 

Самостійна робота – 30 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  

Практичні заняття – 2 год. 
Самостійна робота – 41 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий 

метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедійний проектор. 

 
Тема 6. Класична наука нового часу (XVII - XIX століття). 

Результати 
навчання 

ПР 15 
ПР 18 

 

Кількість 
годин: 

денна 
лекції – 2 
практ. – 1 
лекції – 0,25 

практ. – 0,5 

Література: 
[1,3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  
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Опис теми Структура, етапи та результати наукової революції XVII ст. «Старий» і  «Новий»  космос.  

Реформа  календаря.  Споглядальна  астрономія.  Нова модель світу. Космологія та механіка 

Галілея. Філософсько –методологічна маніфестація  наукової  революції.  основні  положення  

теорії  Ньютона. Соціальне значення наукової революції XVII ст. Механічна картина світу і 

класична наука. Промислова революція. Наукові напрямки XVIIІ ст. 

Практична робота № 3. Наукові знання епохи Відродження та класична наука нового 

часу (XVII - XIX ст.)  

Тема 7. Технічний прогрес та наукове знання у ХІХ столітті. 

Результати 
навчання 

ПР 15 
ПР 18 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 1 
лекції – 0,25 
практ. – 0,5 
 

Література: 
[1,3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  

 

Опис теми Наукові  напрямки  технічного  розвитку  XIX  ст..  Теоретична  фізика. Хімія  XIX  ст.  Наукові  

відкриття  в  середині  XIX  ст.  у  біології.  Принципи організації  наукових  досліджень.  

Освіта.  Техніка  і  технології  XIX  ст. Основні періоди в науці кінця XIX ст. – початку XX ст.  

 

 

Тема 8. Науково-технічний розвиток у ХХ столітті.   

Результати 
навчання 

ПР 15 

ПР 18 
 

Кількість 
годин: 
денна 

лекції – 2 
практ. – 1 
лекції – 0,25 
практ. – 0,5 
 

Література: 
[1,3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  

Опис теми Особливості і напрямки технічних перетворень у першій половині ХХ ст.  Розвиток  освіти  у  
першій  половині  ХХ  ст.  Розвиток  світової  науки першої  половини  ХХ  ст.  Зародження  
генетики  та  її  розвиток  у  ХХ  ст. Технічні досягнення людства у ХХ ст..  

Практична робота № 4. Технічний прогрес та наукове знання у ХІХ столітті та 

Науково-технічний розвиток у ХХ столітті 

Тема 9. Наука України на різних етапах її становлення.   

Результати 
навчання 

ПР 15 
ПР 18 

 

Кількість 
годин: 

денна 
лекції – 2 
практ. – 1 

лекції – 0,25 
практ. – 0,5 

 

Література: 
[2] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  

Опис теми Освіта та наукові знання Київської Русі. Освіта і педагогічна думка у період  українського  
Відродження  (XVI  —  перша  половина  XVII  ст.). Українська  педагогіка  другої  половини  

XVII  —  кінця  XVIII  ст.  Розвиток науки у ХІХ-ХХ ст. Вклад українських науковців у розвиток 
світової науки. Особливості розвитку автоматизації в Україні.  

Тема 10. Основні тенденції та перспективи розвитку науки у ХХІ  
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ст.    
Результати 
навчання 

ПР 15 
ПР 18 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 1 
лекції – 0,25 
 

Література: 
[5-9] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=216  

 

Опис теми Постнекласична картина світу (ХХ – ХХІ ст.). Астрофізика. Біофізика. Генетика. 

Радіоастрономія. Нові області науки, створені у другій половині ХХ ст. техніка і технології. 

Раціональне суспільство і екологія. Біосферний світогляд.  Єдність  процесів  самоорганізації  

природи  і  суспільства. Екологічні  кризи.  Екологічний  і  моральний  імперативи. 

Антропоцентричний і ноосферний антропокосмічний світогляд. Вчення про ноосферу  

В.І.Вернадського.  Основні  напрями  розвитку  галузі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки.  

 

Тема №5. Наука України на різних етапах її становлення та основні тенденції та перспективи 

розвитку науки у ХХІ ст.  

 

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

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
Володіння професійною термінологією. Вміння працювати в колективі. 
Навички здійснення безпечної діяльності. 

Форми та методи навчання 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий 

метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація.  
Засоби навчання: презентації. 

Порядок та критерії оцінювання 
 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Для визначення рівня засвоєння 

здобувачами освіти матеріалу використовуються такі методи оцінювання 
знань: оцінювання за виконання практичних робіт; опитування при захисті 
практичних робіт; оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий 

контроль. 
Сума балів = 100:  

60 – поточна робота;  
40 – модульний контроль;  
Розподіл балів для денної форми навчання:  

а) Відвідування лекцій: 10 балів – 2  бала за  лекцію  
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів - 1-й модульний контроль 20 

балів, 6 тиждень, 2-й модульний контроль 20 балів, 12 тиждень;  
в) Практичні заняття: 50 балів, 10 балів за практичне заняття: 5 балів – 
підготовка проблемного питання; 3 бали – опитування, 2 бал – робота на 

занятті. 
г) Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах тощо) 10 балів.  

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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Розподіл балів для заочної форми навчання:  

а) Відвідування лекцій: 6 балів – 6  бали за  лекцію  
б) Модульна контрольна робота: 40 балів ;  
в) Практичні заняття: 54 балів, 18 балів за практичне заняття: 17 балів – 

виконання домашнього завдання; 1 бал – робота на занятті. 
г) Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах тощо) 10 балів.  

 
 
Результати поточного контролю у семестрі оцінюються за шкалою [0...100] 

балів.  
 

Поєднання навчання та досліджень 
Кожен здобувач вищої освіти може залучатися до написання та реалізації 
наукових робіт, статей, тез, патентів, проектів та інших робіт 

всеукраїнських та міжнародних досліджень. Наприклад, щорічна участь в 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, 
участь в щорічній міжнародній науково-практичній конференції 

«Моделювання, керування та інформаційні технології», участь в 
студентських олімпіадах на базі кафедри Автоматизації, електротехнічних 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій, інституту Автоматики, 
кібернетики та обчислювальної техніки, Національного університету 
водного господарства та природокористування та інших закладів освіти та 

фірм партнерів. 
Інформаційні ресурси 

Базова   
1. Пікашова  Т.Д.,  Шашкова  Л.О.  Основи  історії  науки  і  техніки: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 399 с  

2. Онопрієнко  В.І.  "Історія  української  науки  ХІХ-ХХ  століть‖  Київ: 
Либідь, 1998. - 304 с..  

3. Питання історії науки і техніки. Науковий журнал, 2011. - № 1 (17).  
Допоміжна 

4. Виргинский  В.  С.,  Хотеенков  В.Ф.  Очерки  истории  науки  и  

техники  с древнейших  времен  до  середины  XV  века:  Кн.  для  
учителя.—  М.: Просвещение, 1993.— 288 с.  

5. Лук’нець В. С. Світоглядні імплікації науки. К., 2004  

6. Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові "виміри‖ людини. К. 
1992.  

7. Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история 
времени. М., 1990.  

8. Вонсовський С.В. Сучасна природно-наукова картина світу. - М., 

2006.  
9. Шабурова  М.М.  Наука  і  суспільство:  історія  взаємовідносин  та  їх 

сучасний стан / М.М. Шабурова // Філософія науки. - 2004. - № 3. - С. 
3- 30. 
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Інформаційні ресурси 
10. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського (м. Київ). 

Тематичний навігатор. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RUBS&P21DBN=RUBS&S21ST

N=1&S21REF=10&S21FMT=rub_all&S21SRW=ind&S21SRD=UP&C21
COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IR=&S21COLO

RTERMS=0&S21STR=%D0%97965 .  
11. Наукова  бібліотека  НУВГП  (м.  Рівне,  вул.  Олекси  Новака,  

75)  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/  

12. Інститут  проблем  штучного  інтелекту.  /  [Електронний  
ресурс].  – Режим доступу: http://www.ipai.net.ua/irs.  

13. Обласна  наукова  бібліотека  –  м.  Рівне,  майдан  Короленка,  
6  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/  

Цифровий  репозиторій  НУВГП  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/   
Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного вивчення 

дисципліни здійснюється згідно з «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура 

перездачі модулів здійсняються згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 

публікуяться на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 
Неформальна та інформальна освіта 

Можливим є визнання (перезарахування) результатів навчання здобувачів 

освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 

відповідним положенням: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Наприклад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких 

платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. 

Знання та навички, що формуються під час проходження певного онлайн-

курсу чи його частин, мають мати зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даного освітнього компоненту та бути перевірені в 

підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу 

надають Мельник Р.І., головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ 

«Високовольтний союз - РЗВА», Кулик Б.А. енергетик цеху аміачної селітри 

ПрАТ «Рівнеазот». 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема з 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RUBS&P21DBN=RUBS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=rub_all&S21SRW=ind&S21SRD=UP&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IR=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97965
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RUBS&P21DBN=RUBS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=rub_all&S21SRW=ind&S21SRD=UP&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IR=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97965
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RUBS&P21DBN=RUBS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=rub_all&S21SRW=ind&S21SRD=UP&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IR=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97965
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RUBS&P21DBN=RUBS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=rub_all&S21SRW=ind&S21SRD=UP&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IR=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97965
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RUBS&P21DBN=RUBS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=rub_all&S21SRW=ind&S21SRD=UP&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IR=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97965
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питань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших 

наведена у відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаються 

списування при виконанні поточних завдань, а також під час проведення 

поточного та підсумкового контролю знань – модулів, заліків, екзаменів. У 

випадку виявлення факту списування, до студентів будуть застосовані 

санкції у вигляді зниження підсумкової оцінки або ж позбавлення права 

подальшого виконання завдання. Принципи доброчесності у НУВГП та 

відповідність показникам забезпечення якості вищої освіти регламентовано 

НАЗЯВО та положеннями відділу якості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: 

https://naqa.gov.ua/ Відділ якості освіти НУВГП: 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 
Пропущенні практичні та лабораторні заняття виконують згідно з графіком 

відпрацювань або консультацій, які публікуються на сторінці кафедри 
АЕКІТ: https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний 
матеріал опрацьовуються самостійно з використанням матеріалів, що 

наведені на сторінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть 
використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки, але 

виключно для навчання. 
Оновлення 

Щорічно викладач з власної ініціативи оновляє зміст даної навчальної 

дисципліни на основі наукових досягнень і сучасних практик. Здобувачі 
вищої освіти також можуть долучатись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення пропозицій щодо новітніх 

досягнень в галузі. Така ініціатива може бути підставою для отримання 
додаткових балів. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема під час академічної мобільності, визначаються 

документами: https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні 
інформаційні ресурси, які можуть використовувати студенти для вивчення 

даної дисципліни: Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 

  

Лектор: доцент                                                              Кулик Н.І. 
 


