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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

Бакалавр; Магістр 

Освітня програма Всі освітні програми НУВГП 

Спеціальність Всі спеціальності НУВГП 

Рік навчання, 
семестр 

Бакалаври: 2-4 рік навчання, 3-8 семестр 

Магістри: 1-2 рік навчання, 1-3 семестр 

Кількість кредитів 3 кредити ЄКТС 

Лекції: 16 год. – д.ф.н.; 2 год. – з.ф.н. 

Практичні заняття: 16 год. – д.ф.н.; 8 год. – з.ф.н. 

Самостійна 
робота: 

58 год. – д.ф.н.; 80 год. – з.ф.н. 

Курсова робота: – 

Форма навчання Денна, заочна 

Форма 
підсумкового 
контролю 

Залік 

Мова викладання Українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

 

Ліщинський Анатолій Георгійович,  
доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та 
геоінформатики, кандидат технічних наук, доцент 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%
D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%
D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D
0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%
87 

ORCID – 
Як комунікувати a.g.lischinskiy@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в університетській 
системі MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:a.g.lischinskiy@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою вивчення дисципліни є отримання базових теоретичних 
знань та здобуття відповідних практичних навиків щодо 
державної реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна. 
Завдання дисципліни полягає в засвоєнні студентами організаційних 
засад та порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, набуття практичних навиків формування заяви та 
підготовки документів для державної реєстрації права власності 
та інших речових прав на конкретний об'єкт нерухомого майна, 
формування рішення державного реєстратора, а також витягу з 
Державного реєстру прав. Особлива увага звертається на 
отримання навиків формування запиту для отримання інформації з 
Державного реєстру прав, а також визначення розміру плати за 
користування об'єктами нерухомого майна. 

Посилання на 
розміщення 
навчальної 
дисципліни на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003  

Компетентності Знання основних нормативно-правових актів та довідкових 
матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та 
інших нормативно-розпорядчих документів в професійній 
діяльності. 

Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння 
дисциплін суміжних галузей. 

Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 
практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 
задач, критично оцінювати отримані результати та захищати 
прийняті рішення. 

Використання відповідної термінології та форм вираження у 
професійній діяльності. 
 

Результати 
навчання 

РН1. Знати нормативно-правові засади державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та бути здатним 
аналізувати чинне законодавство України у цій сфері. 
РН2. Знати організаційну структуру та порядок державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  
РН3. Уміти підготувати необхідні документи для державної 
реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна. 
РН4. Уміти сформувати рішення державного реєстратора, а 
також витяг з Державного реєстру прав. 
РН5. Уміти здійснювати пошук необхідної інформації з Державного 
реєстру прав в електронній формі, використовуючи відповідні 
засоби ідентифікації. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003
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РН6. Уміти визначити розмір плати за користування об’єктами 
нерухомого майна. 

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

Здатність навчатися сприймати набуті знання та інтегрувати їх 
з уже наявними. 
Здатність планувати та керувати часом. 
Здатність здійснювати пошук та критично аналізувати 
інформацію з різних джерел. 
Здатність до самонавчання для професійного та особистісного 
зростання. 
Здатність до застосування знань на практиці. 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Лекцій 16 год Прак. 16 год Самостійна робота 58 год 

РН1. Знати нормативно-правові засади державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень та бути здатним аналізувати чинне законодавство України у цій 
сфері. 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 

Опанувати теоретичні та нормативно-правові засади побудови кадастру 
нерухомості та системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. Вивчити досвід розвинених країн світу у створенні кадастрово-
реєстраційних систем. Вивчити етапи становлення та розвитку кадастру 
нерухомості та системи реєстрації прав на нерухоме майно в Україні, а також 
основні складові частини української кадастрово-реєстраційної системи 

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, індивідуальні 
практичні завдання  

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 
програмне забезпечення 

РН2. Знати організаційну структуру та порядок державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень. 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 

Вивчити організаційну структуру системи  державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень. Засвоїти процесуальний порядок, 
державної реєстрації прав.  

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 
програмне забезпечення 

РН3. Уміти підготувати необхідні документи для державної реєстрації речових прав на 
об’єкти нерухомого майна. 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 

Засвоїти перелік документів, необхідних для державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно. Отримати практичні навики формування основних 
документів для державної реєстрації права власності на заданий об’єкт 
нерухомого майна (заяви, правовстановлюючих та платіжних документів).  

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, індивідуальні 
практичні завдання  

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 
програмне забезпечення 

РН4. Уміти сформувати рішення державного реєстратора, а також витяг з Державного 
реєстру прав. 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 

Засвоїти основні функції державного реєстратора прав. Отримати практичні 
навики формування рішення державного реєстратора прав, а  також витягу з 
Державного реєстру прав. 

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, обговорення, індивідуальні практичні завдання  

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 
програмне забезпечення 
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РН5. Уміти здійснювати пошук необхідної інформації з Державного реєстру прав в 
електронній формі, використовуючи відповідні засоби ідентифікації. 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 

Опанувати навики пошуку необхідної інформації з Державного реєстру прав в 
електронній формі та користування одержаними відомостями. Сформувати 
запит про надання інформації з Державного реєстру прав щодо конкретного 
об’єкта нерухомого майна, використовуючи відповідні засоби ідентифікації. 

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, обговорення, індивідуальні практичні завдання  

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, ситуаційні дослідження, Інформаційно-
комунікаційні системи, програмне забезпечення 

РН6. Уміти визначити розмір плати за користування об’єктами нерухомого майна. 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 

Засвоїти порядок обчислення розміру плати за користування об’єктами 
нерухомого майна. З використанням матеріалів оцінки земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомості виконати розрахунок розміру плати за 
користування конкретними об’єктами нерухомого майна. 

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, індивідуальні 
практичні завдання 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 
програмне забезпечення 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1 - 20 балів 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 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 дисципліну 100 

  

Структура 
навчальної 
дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
Модуль 1. Поняття та організаційні засади системи державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Тема 1. Поняття та види нерухомості 
Зміст поняття «нерухомість». Класифікація об’єктів нерухомості. 
Ідентифікація та інвентаризація об’єктів нерухомого майна. 
Тема 2. Світовий досвід створення кадастрово-реєстраційних 
систем 
Види і характеристика світових кадастрово-реєстраційних 
систем. Спільні риси кадастрово-реєстраційних систем. Досвід 
розвинених країн світу у створенні кадастрово-реєстраційних 
систем. 
Тема 3. Загальне поняття про кадастрово-реєстраційну систему 
України 
Зміст поняття «кадастр нерухомості» та його роль в Україні. 
Особливості становлення і розвитку кадастрово-реєстраційної 
системи України. Основні складові частини української кадастрово-
реєстраційної системи. Співвідношення кадастру нерухомості та 
державної реєстрації прав на нерухомість. 
Тема 4. Організаційні засади державної реєстрації прав на 
нерухоме майно 
Загальні положення щодо державної реєстрації прав на 
нерухомість. Речові права та їх обтяження, що підлягають 
державній реєстрації. Нерухоме майно, щодо якого проводиться 
державна реєстрація прав. Система органів та суб'єкти 
державної реєстрації прав. Державний реєстратор прав на 
нерухоме майно. 
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Модуль 2. Процесуальний порядок державної реєстрації прав 
Користування відомостями Державного реєстру прав. 
Тема 5. Державний реєстр прав та реєстраційна справа 
Зміст та структура державного реєстру прав. Відкриття та 
закриття розділів Державного реєстру прав. Реєстраційний номер 
об'єкта нерухомого майна. База даних заяв. Зміст та структура 
реєстраційної справи. 
Тема 6. Процесуальний порядок державної реєстрації прав 
Підстави для державної реєстрації прав. Строки проведення 
реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру 
прав. Порядок державної реєстрації прав. Особливості проведення 
державної реєстрації прав через центри надання 
адміністративних послуг. Особливості проведення державної 
реєстрації прав за заявами в електронній формі. 
Тема 7. Користування відомостями Державного реєстру прав 
Надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій та в 
електронній формі. Доступ до Державного реєстру прав. 
Взаємодія Державного реєстру прав з Державним земельним 
кадастром та іншими інформаційними системами, які містять 
інформацію про нерухоме майно. Плата за проведення 
реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру 
прав. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації прав. 
Контроль та відповідальність у сфері державної реєстрації прав. 
Тема 8. Правове регулювання плати за користування об’єктами 
нерухомого майна 
Порядок обчислення і строки плати за землю. Податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Нарахування 
орендної плати при здачі приміщень в оренду. Оподаткування 
фізичних осіб при укладанні цивільно-правових угод щодо 
нерухомого майна. 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ (оцінка в балах, максимум 60 балів) 

1. Світовий досвід створення кадастрово-реєстраційних 
систем (8 балів). 

2. Формування заяви про державну реєстрацію права власності 
на об’єкт нерухомого майна (7 балів). 

3. Підготовка документів для державної реєстрації права 
власності на об’єкт нерухомого майна (7 балів). 

4. Підготовка рішення державного реєстратора прав щодо 
державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого 
майна (7 балів). 

5. Формування витягу з Державного реєстру прав про державну 
реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна (7 
балів). 

6. Особливості проведення державної реєстрації прав через 
центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на прикладі 
досвіду роботи ЦНАП у місті Рівному (7 балів). 

7. Користування відомостями Державного реєстру прав (10 
балів). 

8. Визначення розміру плати за користування об’єктами 
нерухомого майна (7 балів). 

Методи 
оцінювання та 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
засвоїти теоретичний матеріал та здати модульні контролі 
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структура оцінки знань, а також вчасно виконати практичні завдання. В результаті 
вони зможуть отримати такі обов’язкові бали: 

 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань практичних 
занять, що становить поточну (практичну) складову його 
оцінки; 

 20 балів – модульний контроль 1; 

 20 балів – модульний контроль 2. 
Усього 100 балів. 

Шкала оцінювання з детальним розподілом балів наведена на 
сторінці навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування на 
університетській платформі Moodle.  
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Дана дисципліна є вибірковою і допомагає здобувачу освіти 
побудувати свою освітню траєкторію. 

Інформаційні 
ресурси 

Основна література 
1. Перович Л.М. Кадастр нерухомості: Монографія / Л.М. 

Перович, Л.Л. Перович, Ю.П. Губар. – Львів: Львівська 
політехніка, 2003. – 120 с. 

2. Перович Л.М. та ін. Кадастр територій: Підручник. / Л.М. 
Перович, І.Л. Перович, В.М. Сай. – Львів: Львівська політехніка, 
2019. – 244 с. 

3. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Шпік Н.Р. Кадастр 
населених пунктів: Підручник. 2-е вид. – Львів: Новий Світ-2000, 
2020. – 404 с.  

4. Микула О.Я., Ступень М.Г., Пересоляк В.Ю. Кадастр природних 
ресурсів: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006, 192 с. 
URL: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kadastr.pdf 

5. Оцінка та управління нерухомістю : навчальний посібник / 
В.Р. Кучеренко, М.А. Заєць, О.В. Захарченко, Н.В. Сментина, В.О. 
Улибіна. – Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2013. – 272 с. 

6. Мошинський В.С. Ліщинський А.Г. Конспект лекцій з дисципліни 
«Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 
спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та 
заочної форм навчання. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/13158/1/05-05-61%20%281%29.pdf. 

Нормативно-правова література 
7. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. №435-

ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 
8. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10 2001 р. № 

2768-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kadastr.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/13158/1/05-05-61%20%281%29.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
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9. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 
2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

10. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 р. №1952-IV (в 
редакції Закону від 26.11.2015р. №834-VIII). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. 

11. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 
07.07.2011 р. № 3613-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. 

12. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. Затверджений постановою КМУ від 
25.12.2015 р. №1127 (в редакції постанови КМУ від 23.08.2016 р. 
№553). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-
%D0%BF#Text. 

13. Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно. Затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 р. 
№1141 (в редакції постанови КМУ від 06.06.2018 р. №484). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%D0%BF#Text. 

14. Порядок надання інформації з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно. Затверджений постановою КМУ від 
25.12.2015 р. №1127 (в редакції постанови КМУ від 23.08.2016 р. 
№553). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-
%D0%BF#Text. 

15. Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у 
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень : Наказ Міністерства юстиції України від 
21.11.2016 р. № 3276/5 (із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. № 1827/5). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-16#n20. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної 
дисципліни відповідно до політики оцінювання оприлюднюються 
на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003. 

Правила 
академічної 
доброчесності 

За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-16#n20
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003
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Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 
Студенти мають самостійно виконувати та подавати на оцінювання 
лише результати власних зусиль та оригінальної праці, що 
регламентовано Кодексом честі студента у НУВГП 
(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj) 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття, модульні 
контролі та підсумковий контроль без поважних причин.  
При об’єктивних причинах пропуску занять (лікарняні, мобільність 
і т. ін.) студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3003. 
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 
згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
На заняттях можна використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з даної дисципліни. 

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з 
відповідним Положенням: http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси 
на таких навчальних платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших, для наступного перезарахування 
результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та 
навички, що формуються під час проходження певного онлайн-
курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни та перевірялись в підсумковому 
оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно 
з урахуванням змін у законодавстві України, наукових досягнень та 
сучасних практик у галузі. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачу. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали. 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus:  
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

Лектор    Ліщинський А.Г., канд. техн. наук, доцент 
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