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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітнѐ програма Електроенергетика, електротехніка та електроме-
ханіка 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та елект-
ромеханіка 

Рік навчаннѐ, семестр 4 рік навчаннѐ, 8 семестр 

Кількість кредитів 4 
Лекції:  18 год. – денна форма,  2 год. – заочна форма 

Лабораторні занѐттѐ:  20 год. – денна форма,  10 год. – заочна форма 
Практичні занѐттѐ:  10 год. – денна форма 

Самостійна робота:  72 год. – денна форма,  108 год. – заочна форма 
Курсова робота: ні 

Форма навчаннѐ денна, заочна 

Форма підсумкового кон-
троля 

іспит 

Мова викладаннѐ Українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ 

Лектор 

 

Василець Святослав Володимирович, доктор те-
хнічних наук, професор, професор кафедри авто-
матизації, електротехнічних та комп’ятерно-
інтегрованих технологій 

Вікіситет 
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Василець_Свѐтослав_Володими
рович 

ORCID 
https://orcid.org/0000-0003-1299-8026 

ак комунікувати 
s.vasylets@nuwm.edu.ua  Актуальні оголошеннѐ 
на сторінці дисципліни в системі MOODLE 

 

 

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

Метоя освітньої компоненти ю формуваннѐ у здобувачів освіти понѐттѐ про 
принципи побудови інтелектуальних систем електропостачаннѐ, що даять 
змогу інтегрувати до традиційних енергетичних систем альтернативні джере-
ла живленнѐ та потужні накопичувачі електроенергії, можливість підвищеннѐ  
енергоефективність системи електропостачаннѐ завдѐки використаннѐ адап-
тивного керуваннѐ розподіленоя генераціюя. 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Василець_Святослав_Володимирович
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Василець_Святослав_Володимирович
https://orcid.org/0000-0003-1299-8026
mailto:s.vasylets@nuwm.edu.ua
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Основним завданнѐми вивченнѐм навчальної дисципліни «Мережі мікро 
грід та смарт грід» ю вивченнѐ студентами: 

- принципів побудови інтелектуальних електромереж; 
- концепції Smart Grid в електричних мережах; 
- особливостей побудови мереж Micro Grid. 
 

Посилання на розміщення освітнього компоненту на  
навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655  
 

Компетентності 

К14. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні про-
блеми, пов’ѐзані з проблемами метрології, електричних вимірявань, робо-
тоя пристроїв автоматичного керуваннѐ, релейного захисту та автоматики. 
К16. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні про-
блеми, пов’ѐзані з проблемами виробництва, передачі та розподіленнѐ елек-
тричної енергії. 
К22. Здатність комплексно аналізувати процеси генерації електричної енергії 
традиційними та відновляваними джерелами,  перетвореннѐ, розподілу та 
споживаннѐ електроенергії, з урахуваннѐм засобів мікропроцесорного керу-
ваннѐ, в тому числі – електропостачаннѐ обꞌюктів водного господарства та те-
хнічних засобів природокористуваннѐ. 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 
ПР13. Розуміти значеннѐ традиційної та відновляваної енергетики длѐ 
успішного економічного розвитку країни. 
ПР20. Застосовувати знаннѐ щодо нерозривності процесів генерації електро-
енергії традиційними та відновляваними джерелами,  перетвореннѐ, 
розподілу та споживаннѐ електроенергії під час побудови пристроїв та си-
стем мікропроцесорного керуваннѐ електроенергетичними обꞌюктами. 
ПР21. Розуміти особливості побудови та функціонуваннѐ систем електропо-
стачаннѐ  обꞌюктів водного господарства та технічних засобів природокори-
стуваннѐ. 

Структура та зміст освітнього компонента 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Принципи побудови інтелектуальних  

електромереж 
 
Денна форма: 
Лекції – 6 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 6 год. 
Практичні занѐттѐ – 4 год. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
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Самостійна робота – 24 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 2 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год.  
Самостійна робота – 36 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 

 
Тема 1. Тенденції розвитку світової енергетики. Стан енергетики України 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 1 
лаб. – 2 

Література: 
[2, 9, 12] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655   

 

Опис теми Аналіз енергоспоживаннѐ. Проблеми сучасної енергетики. Перспективи розвитку сучас-
ної енергетики. 

Тема 2. Використання альтернативних джерел електроенергії 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 1 
лаб. – 2 

Література: 
[3, 4, 5, 12, 

13] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655   

 

Опис теми Види альтернативних джерел. Поширеннѐ в Україні та світі. Перевати та недоліки, особ-
ливості застосуваннѐ. 

Тема 3. Накопичувачі електроенергії 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література: 
[2, 4, 6, 7, 8] 

Лінк на MOODLE: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655     

 
 

Опис теми Призначеннѐ накопичувачів. Основні типи. Особливості застосуваннѐ. 

 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Концепція Smart Grid в електричних мережах 

 
Денна форма: 
Лекції – 6 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 8 год. 
Практичні занѐттѐ – 4 год. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
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Самостійна робота – 24 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год.  
Самостійна робота – 36 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 

 
Тема 4. Комунікаційні та вимірювальні технології 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 3 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література: 
[1, 2, 6, 8] 

Лінк на MOODLE: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655     

 

Опис теми Системи глобального моніторинга. Інтелектуальні вимірявальні пристрої. Удосконалена 
вимірявальна техніка. Технологіѐ мультиагентних систем. 

Тема 5. Стійкість мереж Smart Grid 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 3 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література: 
[1, 2, 6] 

Лінк на MOODLE: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655     

 

Опис теми Основні визначеннѐ. Оціняваннѐ стійкості. Статична та динамічна стійкість. Способи 
аналізу динамічної стійкості. 

Тема 6. Сумісність в мережах Smart Grid. Кібербезпека розумних електромереж 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література: 
[1, 2, 6, 8] 

Лінк на MOODLE: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655     

 

Опис теми Переваги та виклики сумісності. Модель сумісності в середовищі Smart Grid. Сумісність 
та особливості керуваннѐ. Кібербезпека мереж Smart Grid. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Концепція Micro Grid 

 
Денна форма: 
Лекції – 6 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 6 год. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
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Практичні занѐттѐ – 2 год. 
Самостійна робота – 24 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 2 год.  
Самостійна робота – 36 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 

 
Тема 7. Загальна характеристика Micro Grid 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література: 
[2, 6, 8, 9, 

11] 

Лінк на MOODLE: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655     

 

Опис теми Визначеннѐ Micro Grid. Функціонуваннѐ та управліннѐ мережі Micro Grid. Роль інформа-
ційних технологій. Централізоване та розподілене управліннѐ. 

Тема 8. Способи управління в мережах Micro Grid 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література: 
[2, 6, 8, 9, 

11] 

Лінк на MOODLE: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655     

 

Опис теми Задачі керуваннѐ інверторами у мережах Micro Grid (контроль активної потужності, 
регуляваннѐ напруги). Стратегіѐ управліннѐ длѐ декількох інверторів. Вплив параметрів 
ліній електропередачі на частоту та величину напруги. Новітні методу управліннѐ длѐ 
стійкої роботи мережі. 

Тема 9. Захист у мережах Micro Grid 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13, ПР20, 
ПР21 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література: 
[2, 6, 8, 9, 

11] 

Лінк на MOODLE: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655     

 

Опис теми Типові аварійні режими. Організаціѐ захисту у розподілених мережах. Вимоги до при-
строїв захисту. Особливості аварійних режимів при ізольованому функціонуванні Micro 
Grid. Адаптивний захист у Micro Grid. 

 
 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4655
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Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: аналі-
тичні навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне рішеннѐ 
проблем, саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі складних си-
туацій, оціняваннѐ ризиків та прийманнѐ рішень, працелябність, креатив-
ність, навики письмового та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості. 

Форми та методи навчання 

Длѐ досѐгненнѐ програмних результатів навчаннѐ використовуятьсѐ такі ме-
тоди навчаннѐ: 
– ілястративний метод, 
– репродуктивний метод, 
– частково-пошуковий метод, 
– дослідницький метод, 
– метод полемічного навчаннѐ. 

Порядок та критерії оцінювання 

Положеннѐ про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досѐгнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Длѐ ви-
значеннѐ рівнѐ засвоюннѐ здобувачами освіти матеріалу використовуятьсѐ 
такі методи оціняваннѐ знань: оціняваннѐ за виконаннѐ лабораторних та 
практичних робіт; опитуваннѐ при захисті лабораторних та практичних робіт; 
оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий контроль знань. Усі фор-
ми контроля вклячено до 100-бальної шкали оціняваннѐ: 
Вид занѐттѐ Бали 

1. Поточна складова оцінювання 
 1.1 Робота під час лекцій ( 9 пар * 1,1 бал)…………………………………………………………………. 10 

1.2 Робота під час лаб. занѐть ( 10 пар * 1 бал)………………………………………………………….. 10 

1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт (6 робіт * 5 балів)……………………………………….. 30 

1.4 Практичні роботи (5 робіт * 2 бали)……………………………………………………………………… 10 

Всього поточна складова оцінювання……………………………………………………………………… 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  
 

2.1. Модульний контроль №1……………………………………………………………………………………… 20 

2.2. Модульний контроль №2……………………………………………………………………………………… 20 

Всього підсумкова складова оцінювання……………………………………………………………… 40 

Разом………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

100 
  
 

 

Поєднання навчання та досліджень 

У процесі навчаннѐ здобувачі вищої освіти залучаятьсѐ до реалізації нау-
кових досліджень, зокрема за темоя "Розробка та дослідженнѐ автоматич-
них та електротехнічних елементів і систем”, ѐка зареюстрована в Українсь-

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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кому інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реюст-
раційний номер 0116U000281). Передбачено можливість участі студентів у 
роботі наукових конференцій та публікації статей за результатами дослі-
джень. 

В освітньому процесі використовуятьсѐ отримані індивідуальні наукові до-
сѐгненнѐ лектора, ѐкі відображені в роботах [17-23]. 

Інформаційні ресурси 
Література 

1 Оптимізаціѐ режимів електричних мереж з відновляваними джерелами електро-
енергії / П. Д. Лежняк, О. Ю. Рубаненко, І. О. Гунько. Вінницѐ : ВНТУ, 2018. 174 с. 
ISBN 978-966-641-353-9 

 

2 Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими: За заг. ред. 
акад. НАН України О.В. Кириленка / Інститут електродинаміки НАН Украї- 
ни. – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. – 400 с. 

 

3 Обухов Ю.В. Використаннѐ відновляваних джерел енергії: Навч. посібник. / Обухов 
Ю.В. - Одеса: ТЭс, 1999. - 254с. 

 

4 Енергоефективність та відновлявані джерела енергії / Під заг. ред. А.К. Шидловсь-
кого. - Київ.: Українські енциклопедичні знаннѐ, 2007. - 560 с. 

 

5 Основи віторенергетики: підручник / Г.Півнѐк, Ф.Шкрабець, Н.Нойбергер, Д.Ципленков. – 
Д.: НГУ, 2015. – 335 с. 

 

6 James Momoh Smart Grid Fundamentals of Design and Analysis. IEEE Press. 2012. SBN 
978-0-470-88939-8 

 

7 N. Ramesh Babu Smart Grid Systems Modeling and Control. 2017. 308 p. ISBN 
9781774630655 

 

8 Janaka B. Ekanayake, Nick Jenkins, Kithsiri Liyanage, Jianzhong Wu, Akihiko Yokoyama 
Smart Grid: Technology and Applications. 2012. 320 p. ISBN: 978-1-119-96909-9. 

 

9 Титко Р. Відновлячальні джерела енергії (досвід Польщі длѐ України) / Титко Р., 
Калініченко В. – Варшава-Краків-Полтава, 2010. - 525 с. 

 

10 Дудяк Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. посіб. / Дудяк 
Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин а.М. – Львів: «Магноліѐ 2006», 2008. – 188 с. 

 

11 Gevorkian P. Alternative energy systems in building design / Gevorkian P. – McGraw-Hill 
Comp., 2010. - 522 р. 

 

12 Атлас енергетичного потенціалу відновляваних та нетрадиційних джерел енергії 
України. – К.: НАНУ, 2011. – 41 с. 

 

13 Солнечнаѐ энергетика: Учебное пособие длѐ вузов / *Виссарионов В.И., Дерягина 
Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К.+; Под ред. В.И.Виссарионова. – М.: Издательс-
кий дом МЭИ, 2008. - 320 с. 

 

14 Порѐдок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергія з альте-
рнативних джерел енергії об'юктами електроенергетики (генеруячими установка-
ми) приватних домогосподарств, затверджений Постановоя Національної комісії, 
що здійсняю державне регуляваннѐ у сфері енергетики 27.02.2014  № 170, зі змі-
нами, внесеними згідно з Постановоя № 229 від 25.02.2016. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14#n12. 

 

15 Енергетична стратегіѐ України на період до 2030 р. Схвалена розпорѐдженнѐм Ка-
бінету Міністрів України від 24.07.2013  № 1071. – Режим доступу: 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=260994 

 

16 Правила користуваннѐ електричноя енергіюя. Затверджені Постановоя НКРЕ від  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14#n12
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=260994
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31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), зареюстровано в 
Міністерстві ястиції України 02.08.1996р. за № 417/1442. - Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/paran13#n13. 

17 Василець С.В., Василець К.С. Удосконаленнѐ математичної моделі IGBT транзисто-
ра з урахуваннѐм нелінійності юмностей переходів // Вісник Кременчуцького наці-
онального університету імені Михайла Остроградського. - №1/2018 (108). – C.9-14. 

 

18 Василець С.В., Василець К.С. Математична модель IGBT транзистора з урахуваннѐм 
нелінійності паразитних юмностей переходів // Сучасні проблеми математичного 
моделяваннѐ, обчислявальних методів та інформаційних технологій: Матеріали 
Міжнародної наукової конференції (2-4 березнѐ 2018 року, м. Рівне). – Рівне, 2018. 
– C.36-38. 

 

19 Vasylets S., Vasylets K. Improvement of the mathematical model of single-phase half-
bridge inverter in state-variable form // Eastern-European Journal of Enterprise 
Technologies. - 4/5 (94) 2018. – P. 14-21. (Scopus) 

 

20 Василець С.В., Василець К.С. Математичне моделяваннѐ перехідних процесів у 
напівмостовому інверторі // Збірка тез Дванадцѐтої міжнародної науково-
практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси 
(ІІРТК-2019)». 21-22 травнѐ 2019 р., Київ, Україна. – К.: НАУ, 2019. – С. 136-137. 

 

21 Vasylets S., Vasylets K. Refinement of the mathematical model of frequency converter 
cable branch with a single-phase short circuit. Eastern-European Journal of Enterprise 
Technologies. 2019. № 4/9 (100) 2019. P. 27-35 doi: 10.15587/1729-4061.2019.176571 
(Scopus). 

 

22 Василець С.В., Василець К.С., Притула І.С. Удосконаленнѐ математичної моделі 
трифазного автономного інвертора напруги. Наукові праці Донецького національ-
ного технічного університету. Серіѐ: «Обчислявальна техніка та автоматизаціѐ». 
Покровськ: ДонНТУ. №1(32), 2019. С.6-16. https://science.donntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OTA_132_2019.pdf 

 

23 Розробленнѐ та дослідженнѐ сучасних систем електроенергетики та автоматизації. 
Монографіѐ / В. В. Древецький, С. В. Василець, А. В. Рудик та інші. Рівне : Овід, 
2020. 380 с. (ISBN 978-617-7514-32-8). Розділ 8 (С. В. Василець). Математичне мо-
деляваннѐ функціонуваннѐ та підвищеннѐ безпеки експлуатації напівпровіднико-
вих перетворявачів у складі електротехнічних комплексів. 

 

Інші ресурси 
24 Журнал «Технічна електродинаміка» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://techned.org.ua/ 
25 Архів публікацій Східноювнопейського журналу передових технологій / [Електрон-

ний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive 
26 Цифрова бібліотка факультету електроніки НТТУ «КПІ» / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://fel.kpi.ua/ 
27 Електронний науковий архів НУ «Львівська політехніка» / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua 
 

Дедлайни та перескладання 
Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ ди-
сципліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі мо-
дулів здійсняютьсѐ згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  Оголошеннѐ стосовно 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/paran13#n13
https://science.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OTA_132_2019.pdf
https://science.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OTA_132_2019.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуятьсѐ на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 

Можливим ю визнаннѐ (перезарахуваннѐ) результатів навчаннѐ здобувачів 
освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 
відповідним положеннѐм: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Напри-
клад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платфо-
рмах, ѐк Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знаннѐ та нави-
чки, що формуятьсѐ під час проходженнѐ певного онлайн-курсу чи його час-
тин, маять мати зв'ѐзок з очікуваними навчальними результатами даного 
освітнього компоненту та бути перевірені в підсумковому оціняванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надаять, а 
також до читаннѐ окремих лекцій залучаятьсѐ: Мироняк Р.Я., генеральний 
директор ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЯЗ - РЗВА», Марчук В.Р., начальник Са-
рненського РЕМ. 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань 
плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведена у 
відповідних документах на сторінці акість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаютьсѐ спису-
ваннѐ при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ поточно-
го та підсумкового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку 
виѐвленнѐ факту списуваннѐ, до студентів будуть застосовані санкції у виглѐді 
зниженнѐ підсумкової оцінки або ж позбавленнѐ права подальшого вико-
наннѐ завданнѐ. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показни-
кам забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти регламентовано НАЗаВО та положен-
нѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт НАЗаВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 
ѐкості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. Пропу-
щенні практичні та лабораторні занѐттѐ виконуять згідно з графіком відпра-
цявань або консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовуютьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, що наведені на сто-
рінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на занѐттѐх 
мобільні телефони та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ.  

Оновлення 

Щорічно викладач з власної ініціативи оновляю зміст даної навчальної дис-
ципліни на основі наукових досѐгнень і сучасних практик. Здобувачі вищої 
освіти також можуть долучатись до процедури оновленнѐ навчальної дисци-
пліни шлѐхом внесеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі. Така 

https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit
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ініціатива може бути підставоя длѐ отриманнѐ додаткових балів. 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах осві-
ти, зокрема під час академічної мобільності, визначаютьсѐ документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ре-
сурси, ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ даної дисципліни: 
Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; Re-
searchGate: https://www.researchgate.net/ 

 
 
Лектор: д.т.н., проф.                                                                              С.В. Василець 
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