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водопостачання та водовідведення" є формування у майбутніх 
фахівців системи теоретичних і практичних знань з основ економіки 
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проєктування, будівництва та експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення, вироблення уміння і навиків прийняття правильних 
рішень при розробці техніко-економічних обгрунтувань та техніко-
економічних розрахунків систем водопостачання та водовідведення, 
вміння використовувати отримані знання в практичній діяльності 
фахівців з водопостачання та водовідведення.  

Основні завдання навчальної дисципліни “Техніко-економічні 
розрахунки систем водопостачання та водовідведення” -  це 
теоретична і практична підготовка студентів з питань:  

 орієнтування в термінології предмету вивчення; 

 техніко-економічного обґрунтування інвестицій у галузь 
водопровідно-каналізаційного господарства; 

 складання інвесторської кошторисної документації; 

 вміння працювати з програмними комплексами щодо 
розрахунку вартості будівництва систем водопостачання та 
водовідведення; 

 визначення собівартості послуг підприємств водопостачання та 
водовідведення та шляхів її зниження; 

 визначення техніко-економічних показників систем 
водопостачання та водовідведення. 
Посилання на розміщення  навчальної дисципліни на 

навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4690  

Компетентності 

ІК. Здатність розв'язувати складні задачі дослідницького та/або 
іноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії 
(водопостачання та водовідведення), що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ФК09. Здатність проводити наукові дослідження з використанням 
інформаційних систем, оцінювати ризики при плануванні або 
впровадженні нових технологічних процесів при зведенні й 
експлуатації об'єктів водопостачання та водовідведення. 

Програмні результати навчання 

РН01. Проєктувати будівлі та споруди водопостачання та 
водовідведення, в тому числі з використанням програмних систем 
комп'ютерного проєктування, з метою прийнття раціональних 
проєктних та технічних рішень, техніко-економічного обгрунтування, 
враховуючи особливості об'єкта будівництва, визначення 
оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів 
з ресурсо- та енергозбереження. 

Структура та зміст освітнього компонента 

Модуль 1  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4690
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(всього — 120 / 120 год., лекції — 20 / 2 год., практичні заняття — 
20 / 10 год., самостійна робота — 80 / 108 год.; денна / заочна 

форма навчання)  
Змістовий модуль 1. Техніко-економічні розрахунки вартості 

систем водопостачання та водовідведення  
(всього — 70 / 70 год., лекції — 14 / 1,5 год., практичні заняття — 

14 / 8 год., самостійна робота — 42 / 60,5 год.; денна / 
заочна форма навчання) 

Тема 1. Техніко-економічні показники на стадіях проєктування, 
будівництва та експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення (всього — 6 / 6 год., лекції — 2 / 0 год., самостійна 
робота — 4 / 6 год.; денна / заочна форма навчання).  
Основні техніко-економічні показники на стадії проєктування. Основні 
техніко-економічні показники на стадії будівництва. Основні техніко-
економічні показники на стадії експлуатації. 
Тема 2. Кошторисна вартість систем водопостачання та 
водовідведення (всього — 14 / 14 год., лекції — 4 / 1 год., 
практичні заняття — 2 / 2 год., самостійна робота — 8 / 11 год.; 
денна / заочна форма навчання). 
Основні положення та вимоги державних стандартів щодо складання 
інвесторської кошторисної документації на будівництво об'єктів 
водопровідно-каналізаційного господарства. Правила складання і 
оформлення кошторисної документації. Договірна ціна будівництва.  
Тема 3. Автоматизовані програмні комплекси для визначення 
вартості об'єктів будівницва (всього — 32 / 32 год., лекції — 4 / 0 
год., практичні заняття — 10 / 4 год., самостійна робота — 18 / 
28 год.; денна / заочна форма навчання). 
Основні програмні комплекси для складання кошторисної 
документації та їх характеристика. Основи роботи з програмними 
комплексами Смета-8 та АВК-5. 
Тема 4. Показники економічної ефективності інвестицій (всього — 18 
/ 18 год., лекції — 4 / 0,5 год., практичні заняття — 2 / 2 год., 
самостійна робота — 12 / 15,5 год.; денна / заочна форма 
навчання). 
Інвестиційне проєктування об'єктів і систем водопостачання та 
водовідведення. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 
систем водопостачання та водовідведення. Етапи підготовки і 
реалізації інвестиційного проекту. Показники економічної 
ефективності виробничих інвестицій.  
 

Змістовий модуль 2. Техніко-економічні розрахунки систем 
водопостачання та водовідведення на стадіях вибору варіантів 

технологічних рішень та експлуатації 
(всього — 50 / 50 год., лекції — 6 / 0,5 год., практичні заняття — 6 / 

2 год., самостійна робота — 38 / 47,5 год.; денна / заочна форма 
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навчання) 
Тема 5. Експлуатаційні витрати на підприємствах 
водопостачання та водовідведення (всього — 20 / 20 год., лекції 
— 2 / 0,5 год., практичні заняття — 4 / 2 год., самостійна робота 
— 14 / 17,5 год.; денна / заочна форма навчання).  
Витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 
Визначення собівартості послуг водопостачання та водовідведення. 
Класифікація і групування витрат. Шляхи зниження собівартості 
послуг водопостачання та водовідведення.  
Тема 6. Показники діяльності та фінансового стану підприємств 
водопостачання та водовідведення (всього — 12 / 12 год., лекції 
— 2 / 0 год., самостійна робота — 10 / 12 год.; денна / заочна 
форма навчання).  
Показники діяльності та фінансового стану підприємств 
водопостачання та водовідведення. Ефективність виробництва 
послуг. Стимулювання енергозбереження на підприємствах 
водопостачання та водовідведення.  
Тема 7. Техніко-економічне обгрунтування та техніко-економічні 
розрахунки систем водопостачання та водовідведення (всього 
— 18 / 18 год., лекції — 2 / 0 год., практичні заняття — 2 / 0 год., 
самостійна робота — 14 / 18 год.; денна / заочна форма навчання). 
Призначення та складові техніко-економічного обгрунтування. 
Призначення та складові техніко-економічних розрахунків. Критерії 
вибору проєктних рішень при новому будівництві, реконструкції та 
модернізації систем водопостачання та водовідведення. Визначення 
оптимальних варіантів проєктних рішень. Визначення економічного 
ефекту від впровадження заходів щодо енергозбереження.  

 

Теми практичних занять 
(всього практичні заняття — 20 / 10 год.; денна / заочна форма 

навчання)  
1.Визначення кошторисної вартості будівництва систем 
водопостачання та водовідведення (2 / 2 год.; денна / заочна форма 
навчання) 
2.Автоматизація кошторисних розрахунків за допомогою програмного 
комплексу АВК-5. Основні принципи роботи. Складання інвесторської 
кошторисної документації (2 / 1 год.; денна / заочна форма навчання) 
3.Автоматизація кошторисних розрахунків за допомогою програмного 
комплексу Будівельні Технології Кошторис — Смета 8. Основні 
принципи роботи. Складання інвесторської кошторисної документації 
(8 / 3 год.; денна / заочна форма навчання) 
4.Визначення показників абсолютної та відносної ефективності 
капітальних вкладень у системи водопостачання та водовідведення 
(2 / 2 год.; денна / заочна форма навчання) 
5.Визначення експлуатаційних витрат систем водопостачання та 
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водовідведення (4 / 2 год.; денна / заочна форма навчання) 
6.Визначення оптимальних варіантів рішень за техніко-економічними 
показниками (2  / 0 год.; денна / заочна форма навчання) 
   

Завдання для самостійної роботи (підготовка питань, які не 
розглядають під час аудиторної роботи) (всього 36 годин) 

1.Тверда і динамічна ціна будівництва систем водопостачання та 
водовідведення (2 год.) 
2. Калькулювання собівартості послуг водопостачання та 
водовідведення. Кошторис витрат на виробництво  (8 год.) 
3. Інноваційний потенціал розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства  (8 год.) 
4. Техніко-економічне обгрунтування інвестицій у системи 
водопостачання та водовідведення (6 год.) 
5. Стимулювання енергозбереження на підприємствах 
водопостачання та водовідведення (6 год.) 
6. Фінансово-економічні результати діяльності підприємств 
водопостачання та водовідведення (6 год.) 
 

Дисципліна передбачає набуття практичних навичок у складанні 
кошторисної документації за допопомогою програмних комплексів 
СМЕТА 8 і АВК-5, проведенні техніко-економічних розрахунків 
систем водопостачання та водовідведення, визначенні доцільності 
капітальних вкладень у галузь, визначенні собівартості послуг 
водопостачання та водовідведення та техніко-економічних 
показників систем.  

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

Здатність системно і логічно мислити; критичне мислення; 
креативність; самоорганізація; вміння працювати з інформацією; 
навички комунікації;  здатність брати на себе відповідальність. 

Форми та методи навчання 

Лекції та практичні заняття проводять з використанням 
мультимедійного обладнання, у супроводі навчальних матеріалів, 
презентацій PowerPoint, з обговоренням і аналізом ситуацій, 
виконанням практичних завдань за індивідуальним варіантом, 
застосуванням програмних комплексів СМЕТА 8 і АВК-5, On-line 
Будстандарт, Microsoft Excel, Word, OpenOffice Writer, пошукових 
систем в інтернеті, з пошуком нормативних документів і чинних 
тарифів у галузі, розглядом і аналізом конкретних ситуацій, 
вирішення яких пов’язане з визначенням доцільності впровадження 
нових технологій у системи водопостачання та водовідведення. На 
практичну підготовку виділено 20 годин занять, в тому числі 12 годин 
в спеціалізованому комп'ютерному класі (ауд.613, ауд.630). 
Здобувачі вищої освіти навчатимуть один одного при виконанні 
роботи у групах розмірковувати та доводити свою думку, виконуючи 
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тести та захищаючи виконані завдання. При дистанційному навчанні 
заннятя проводять на платформах Moodle і Google Meet. 

Порядок та критерії оцінювання 

Методи оцінювання: Поточне тестування після вивчення змістових 
модулів (МК1 - змістовий модуль 1-2, МК2 - змістові модулі 3-5), 
оцінка за виконання практичних завдань за варіантом. Модульний 
контроль знань проводить ННЦНО в системі Moodle. Тести 
включають три рівня складності із відповідною бальною оцінкою 
питання кожного рівня. Підсумковий контроль — залік. Оцінювання 
проводять за 100-бальною шкалою. Загальну інтегральну оцінку 
курсу розраховують як арифметичну суму набраних балів (не більше 
100) за всі види навчальних та додаткових завдань. Навчальну 
дисципліну вважають успішно вивченою, якщо сумарна кількість 
балів, набраних студентом, становить не менше 60 балів (залік). 
Підсумковий контроль знань відбувається за результатами поточного 
контролю.  
Розподіл балів: 
1) Відвідування і активність на лекціях, самостійна робота з 
опрацювання навчального матеріалу — 20 балів (2 бали за лекцію). 
2) Виконання практичних занять — 40 балів; практичне заняття — 4 
бали: 
- 1 бал — підготовка до практичного заняття; 
- 3 бали — робота на занятті і вчасно зданий звіт про виконання 
завдання. 
4) Модульні контрольні роботи — 40 балів: МК1 — 20 балів; МК2 — 
20 балів. 
Види завдань для отримання додаткових балів (бонусів) — до 4 
балів за кожне завдання: доповідь на лекції, участь в конференціях 
за темами дисципліни (максимум 3 завдання). Підготовка статті у 
збірнику праць НУВГП за тематикою курса — до 20 балів. 
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів вищої освіти 
денної форми навчання (80 годин): 20 годин – підготовка до 
аудиторних занять (вивчення відповідної літератури, розробка 
лекційних конспектів та звітів з практичної підготовки); 24 години – 
підготовка до контрольних заходів; 36 годин – опрацювання питань, 
які не розглядають під час аудиторних занять. 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають змогу самостійно або спільно з викладачем вибрати 
індивідуальну тему дослідження, пов'язану з техніко-економічним  
обгрунтуванням проєктів систем водопостачання та водовідведення, 
та представити результати дослідження за темою як доповідь на 
конференції або аудиторному занятті. Результати виконаної 
студентом роботи можуть бути наведені в його магістерській роботі. 
Під час викладання навчальної дисципліни використовують 
результати наукових робіт викладачів НУВГП та інших науковців, 
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оприлюднені у відкритих джерелах інформації. 
Інформаційні ресурси 

Рекомендована література 
1. Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та 
водовідведення : навч. посіб. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. 300 с. /  
URL: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Ekonomika-
pidpr.-vodopid.-ta-vodovid_Pivovarov_Fedulova.pdf (дата звернення: 
02.02.2022).  
2. Соколов Л.И. Инвестиционное проектирование объектов и систем 
водоснабжения и водоотведения: Учебное пособие. – Вологда: 
ВоГТУ, 2002. – 47 с. 
3. ДБН Д 1.1.-1-2013. Правила визначення вартості будівництва (зі 
зміною № 1). - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України. [Чинний від 2014-01-
01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2013. / URL: 
https://msmeta.com.ua/DSTU_B_D.1.1-1_2013.pdf  (дата звернення: 
17.01.2022). 
4. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на 
будівництво. [Чинний від 2014-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон 
України, 2013. / URL: 
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-1168    
 (дата звернення: 02.02.2022). 
5. Сільське питне водопостачання: від ідеї – до реалізації. Як 
створити централізовану систему водопостачання 
децентралізованим способом [методичний посібник] / [О. А. Бондар, 
А. В. Кавун, Ю. В. Кірсанова, В. І. Козак, А. М. Копитін, В. Є. 
Сороковський] ; за заг. ред. В. Є. Сороковського ; Швейцарсько-
український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. 
К., 2016.170 с. / URL: 
https://despro.org.ua/upload/medialibrary/Despro_voda_print.pdf  (дата 
звернення: 02.02.2022). 
6. Розробка галузевих стратегій та програм водопостачання, 
водовідведення та санітарії в об’єднаних територіальних громадах: 
методичний посібник /В. І. Козак, О. О. Козлюк. К. : DESPRO, 2019.  
62 с. / URL: https://hromady.org/wp-
content/uploads/2020/11/rozr_galuz_strateg_2019.pdf   (дата 
звернення: 02.02.2022). 
7. Підготовка проектних пропозицій з чистої енергії : практичний 
посібник. / Під заг. ред. Тормосова Р.Ю., Романюк О.П., Сафіуліної 
К.Р. К.: ТОВ “Поліграф Плюс”, 2015. 176 с. / URL: 
https://saee.gov.ua/sites/default/files/CleanEnergy_Manual_Final%2B_A
pr-2015.pdf   (дата звернення: 02.02.2022). 
8. Руководство пользователя СМЕТА-8, 4-я редакция. / URL: 
https://smeta.ua/upload/user_manual/4edition/8/  (дата звернення: 
02.02.2022). 

https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Ekonomika-pidpr.-vodopid.-ta-vodovid_Pivovarov_Fedulova.pdf
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Ekonomika-pidpr.-vodopid.-ta-vodovid_Pivovarov_Fedulova.pdf
https://msmeta.com.ua/DSTU_B_D.1.1-1_2013.pdf
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-116
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-116
https://despro.org.ua/upload/medialibrary/Despro_voda_print.pdf
https://hromady.org/wp-content/uploads/2020/11/rozr_galuz_strateg_2019.pdf
https://hromady.org/wp-content/uploads/2020/11/rozr_galuz_strateg_2019.pdf
https://saee.gov.ua/sites/default/files/CleanEnergy_Manual_Final%2B_Apr-2015.pdf
https://saee.gov.ua/sites/default/files/CleanEnergy_Manual_Final%2B_Apr-2015.pdf
https://smeta.ua/upload/user_manual/4edition/8/
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9. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних 
підприємств : Навчальний посібник. 2 вид., пероб. і доп. Харків, 
ХНАМГ, 2010. 392 с. 
10. Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання 
та водовідведення (зі змінами) : Постанова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг № 302 від 10.03.2016. / URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-16#Text  (дата звернення: 
17.01.2022). (дата звернення: 17.01.2022).  
11. Процедура встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення (зі змінами) : 
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг № 364 від 24.03.2016. / 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-16#Text (дата 
звернення: 17.01.2022).  
12.Порядок формування тарифів на послуги з централізованого 
постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) : Постанова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг № 303 від 10.03.2016. / URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-16#Text (дата звернення: 
17.01.2022).  
13. Процедура встановлення тарифів на послуги з централізованого 
постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) : Постанова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг № 13 від 15.01.2015. / URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0136-15#Text  (дата звернення: 
17.01.2022).  
14. Порядок розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення : Постанова 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг № 1131 від 14.09.2017. / URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-20#Text (дата звернення: 
17.01.2022).  
15. Планування розвитку територіальних громад : Навчальний 
посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Г. 
Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко / Асоціація міст України. К : 
ТОВ “ПІДПРИЄСТВО “ВІ ЕН ЕЙ”, 2015. 256 с. 
16. Про інвестиційну діяльність (зі змінами) : Закон України № 1560-
ХII / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата 
звернення: 17.01.2022).  
 

Інформаційні ресурси: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-16#Tex
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-16#Tex
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0136-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
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1.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6). URL: 
http://www.libr.rv.ua  (дата звернення: 17.01.2022).  
2.Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL: 
http://lib.nuwm.edu.ua/  (дата звернення: 17.01.2022). 
3.Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення: 17.01.2022). 
4.Законодавство України / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws  (дата 
звернення: 17.01.2022). 
5.Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг / URL: http://www.nerc.gov.ua/  
(дата звернення: 17.01.2022). 
6.Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України / URL: http://saee.gov.ua/ (дата звернення: 17.01.2022). 
 

Дедлайни та перескладання 

Студенти повинні виконати ряд практичних завдань для оцінювання. 
Одним з важливих елементів отримання оцінки є своєчасна здача 
матеріалу (два тижні після видачі завдання). У разі виникнення 
особистих або надзвичайних ситуацій студенти можуть звернутись 
до викладача для продовження терміну здачі завдань (у межах 
семестру до початку сесії). Після початку сесії продовження терміну 
здачі завдань відбувається за погодженням директора ННІБА). За 
несвоєчасно здане завдання оцінка буде зменшена на 1 бал. 
Процедура складання семестрових поточних контролів врегульована 
“Положенням про семестровий поточний та підсумковий контроль 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти” 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/).  
Здавання модульних контролів відбувається згідно з графіком, який 
оприлюднюють на сторінці навчальної дисципліни в Moodle на 
вкладці “Календар”. Доздавання та перездавання модульних 
контролів здійснюють згідно з правилами ННЦНО - 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan . 
Перездавання або повторне вивчення дисципліни здійснюють 
відповідно до “Порядку ліквідації академічних заборгованостей” - 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf . 

Неформальна та інформальна освіта 

Порядок зарахування результатів навчання, підтверджених 
сертифікатами, свідоцтвами, іншими документами, здобутими поза 
основним місцем навчання, регулюють “Положенням про 
неформальну та інформальну освіту в НУВГП”: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/ . 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до 
викладання 

В якості гостьового лектора можуть бути запрошені професіонали-

http://www.libr.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws
http://www.nerc.gov.ua/
http://saee.gov.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
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практики у сфері техніко-економічних обгрунтувань систем 
водопостачання та водовідведення, інвестиційного проєктування та 
експлуатації об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства. 

Правила академічної доброчесності 
Дотримання академічної доброчесності регламентовано 
“Положенням про виявлення та запобігання академічного плагіату в 
НУВГП” - http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ . Здобувачі вищої освіти 
повинні самостійно виконувати та подавати на оцінювання результи 
власних зусиль та оригінальної праці відповідно до “Кодексу честі 
студента” - http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ .  

Вимоги до відвідування 

У випадку пропускання занять (лікарняні, мобільність тощо) можливе 
самостійне опрацювання матеріалу (студент отримує індивідуальне 
завдання і виконує його у вільний від занять час).  
Індивідуальне завдання можна отримати, звернувшись 
безпосередньо до викладача або через його корпоративну пошту. 
Консультування проводять на очних та дистанційних зустрічах (за 
допомогою Google Meet та корпоративної пошти). 
При виконанні практичного завдання на занятті студенти можуть 
користуватись власними ноутбуками та телефонами. Під час 
лекційних занять користування телефонами та ноутбуками 
заборонено. 

Оновлення 

Оновлення освітньої компоненти відбувається за ініціативою 
лектора, студентів, випускників, роботодавців та інших зацікавлених 
сторін освітнього процесу. Пропозиції надають як безпосередньо 
викладачу чи гаранту ОП, так і шляхом анонімного опитування. Зміст 
освітньої компоненти оновлюють з урахуванням змін в нормативній 
літературі та наукових досягнень і практик в галузі. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Порядок організації програм академічної мобільності для учасників 
освітнього процесу визначається «Положенням про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу в Національному 
університеті водного господарства та природокористування» 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ ). Алгоритм визнання результатів 
навчання учасників програм академічної мобільності в Україні та за 
кордоном визначають «Порядком перезарахування результатів 
навчання за програмами академічної мобільності в Національному 
університеті водного господарства та природокористування» 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/ ).  

 

 

Лектор  Кравченко Наталія Віталіївна, канд. техн. наук, доцент 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/

