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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Метою освітньої компоненти є засвоєння здобувачами освіти 
основних методів розрахунку надійності та технічної діагностики на 
етапі проєктування і експлуатації електричних мереж та 
електрообладнання. 

Завдання: оволодіти теоретичною базою і практичними вміннями 
розрахунку та діагностування електричних мереж і 
електрообладнання. 

В результаті оволодіння освітньою компонентою здобувач повинен: 
знати: 
– основні поняття теорії надійності технічних систем; 
– основні показники надійності; 
– основні методи оцінювання та розрахунку надійності на етапі 

проектування та експлуатації електрообладнання; 
– основні методи розрахунку надійності структурно-складних схем; 
– способи розрахунку надійності з врахуванням резервування; 
– основні принципи технічного діагностування електричних мереж та 

електрообладнання; 
– методи контролю працездатності та критерії пошуку дефектів; 
вміти: 
– формувати структурно-логічні схеми розрахунку надійності систем 

енергопостачання промислових підприємств, блоку апаратури релей-
ного захисту; 

– розраховувати показники надійності; 
– розраховувати безвідмовність апаратури релейного захисту; 
– прогнозувати технічний стан електрообладнання; 
– здійснювати контроль електротехнічного обладнання систем осві-

тлення; 
– здійснювати діагностику електричних мереж та електрообладнан-

ня. 

Посилання на розміщення освітньої компоненти на навчальній 
платформі Moodle 

 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Компетентності 

ЗК10. Здатність організувати багатобічну (у тому числі міжкультурну) 
комунікацію й управляти нею. 
ФК10. Здатність розробляти технічні завдання на проектування і 
виготовлення комплексів і систем захисту, автоматики, інформаційного 
забезпечення та управління електроенергетичних, електротехнічних та 
електромеханічних об’єктів. 
ФК19. Застосовувати результати аналізу перехідних процесів для 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
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попередження аварійних ситуацій на об’єктах електроенергетики. 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

ПРН2. Знання сучасних способів обробки науково-технічної 
інформації; глибокі знання принципів роботи з сучасним 
спеціалізованим інформаційним забезпеченням. 
ПРН10. Володіння навичками роботи з комп’ютером та сучасними 
програмними пакетами для вирішення проектно-конструкторських 
задач в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки. 
ПРН12. Знання сучасних методик та алгоритмів розрахунку й 
проектування електроенергетичних, електротехнічних та 
електромеханічних комплексів і систем. 
ПРН17. Здійснювати оперативне обслуговування систем захисту, 
автоматики, телемеханіки, диспетчерського та технологічного 
керування об’єктами електричних станцій, електричних мереж, 
перетворювальних комплексів. 
ПРН18. Уміння застосовувати результати аналізу перехідних процесів 
для попередження аварійних ситуацій на об’єктах електроенергетики. 

Структура та зміст освітнього компонента 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
 

Денна форма: 
Лекції – 10 год. 
Лабораторні заняття – 4 год. 
Практичні заняття – 6 год. 
Самостійна робота – 40 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год. 
Лабораторні заняття – 2 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Самостійна робота – 56 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-

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

Тема 1. Основні поняття та визначення теорії надійності 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 

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

Література: 
[1, 2, 5-7, 

10-16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
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Опис теми Мета та задачі курсу. Предмет та об’єкт теорії надійності. Система та її 
елементи. Стани, в яких може знаходитися об’єкт. Пошкодження об’єктів. 
Поняття надійності та ефективності. Живучість, якість функціонування, 
безвідмовність, довговічність, збереженість, ремонтопридатність, 
контролепридатність. 

Тема 2. Показники надійності 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 

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

Література: 
[1, 2, 5-7, 

10-16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Опис теми Показники безвідмовності невідновлювальних об’єктів. Показники безвідмовності 
відновлювальних об’єктів. Показники довговічності та збереження. Показники 
ремонтопридатності та контролепридатності. Комплексні показники надійності. 

Тема 3. Основи розрахунку надійності 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 

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

Література: 
[1, 2, 5-7, 

10-16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Опис теми Загальні положення. Розрахунок показників безвідмовності для основного 
з’єднання елементів без резервування та відновлення. Методи оцінки показників 
ремонтопридатності нерезервованих об’єктів. 

Тема 4. Розрахунок надійності структурно-складних систем 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 4 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,2 
лаб. – 2 
практ. - 0 

Література: 
[1, 2, 5-7, 9-

16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Опис теми Розрахунок надійності з використанням методів теорії графів. Розрахунок систем 
з послідовно-паралельними зв’язками. Розрахунок структурно-складних систем 
із зв’язками мостового типу. Метод взаємної заміни «трикутника» та «зірки». 
Лабораторна робота №1. Розрахунок надійності систем електропостачання 

промислових підприємств. 
Тема 5. Розрахунок надійності з врахуванням резервування 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 6 
заочна 
лекції – 0,2 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[1, 2, 5-7, 

10-16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
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Опис теми Поняття та види резервування. Постійне структурне резервування без 
відновлення. Включення резерву заміщенням. Ковзаюче резервування. 
Комбінований резерв. Структурне резервування з відновленням. 
Практична робота №1. Розрахунок безвідмовності апаратури релейного 

захисту. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА 

 
Денна форма: 
Лекції – 10 год. 
Лабораторні заняття – 6 год. 
Практичні заняття – 4 год. 
Самостійна робота – 40 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год. 
Лабораторні заняття – 4 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Самостійна робота – 56 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-

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

 
Тема 6. Принципи технічного діагностування 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 
ПРН17 
ПРН18 

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

Література: 
[4, 5, 8, 10-

16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Опис теми Поняття технічної діагностики. Характеристика об’єкта діагностування. 
Методологія технічної діагностики. Узагальнена структурна схема системи 
діагностування. Тестові сигнали. 

Тема 7. Контроль працездатності. Пошук дефектів 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 
ПРН17 
ПРН18 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 4 
заочна 
лекції – 0,2 
лаб. – 0 
практ. – 0 

Література: 
[4, 5, 8, 10-

16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Опис теми Методи контролю працездатності об’єктів неперервної дії. Особливості контролю 
працездатності об’єктів дискретної дії. Поняття дефекту. Основні методи та 
критерії пошуку дефектів. Процедура розробки діагностичного забезпечення. 
Класифікація діагностичних моделей. Методи створення та аналізу 
діагностичних моделей. 
Практична робота №2. Розрахунок надійності послідовно-паралельної та 

мостової структур. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
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Тема 8. Діагностика технічного стану кабельних ліній 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 
ПРН17 
ПРН18 

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

Література: 
[4, 5, 8, 10-

16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Опис теми Основні фактори та види впливів на електричну ізоляцію. Методи контролю 
кабелів. Прогнозування залишкового ресурсу силових кабелів. Технічні засоби 
діагностики кабельних ліній. 

Тема 9. Діагностика технічного стану повітряних ліній 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 
ПРН17 
ПРН18 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 4 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,2 
лаб. – 2 
практ. - 0 

Література: 
[4, 5, 8, 10-

16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Опис теми Діагностика проводів. Дефектоскопія проводів та грозозахисних тросів 
повітряних ліній. Діагностика ізоляторів. Ультразвукова діагностика опор 
повітряних ліній. Технічні засоби і системи діагностики повітряних ліній. 
Лабораторна робота №2. Прогнозування технічного стану електрообладнання. 

Тема 10. Діагностика електроприводів. Діагностування систем освітлення 

Результати 
навчання 

ПРН2 
ПРН10 
ПРН12 
ПРН17 
ПРН18 

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

Література: 
[3-5, 7, 8, 10-

16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257 

Опис теми Обґрунтування вимог до показників моніторингу електромеханічного 
обладнання. Промислові системи контролю стану асинхронних електродвигунів. 
Характеристика промислових пристроїв. Класифікація методів діагностики 
електротехнічного обладнання освітлювальних систем. Діагностичні параметри. 
Стратегії й системи контролю електротехнічного обладнання систем освітлення. 
Лабораторна робота №3. Дослідження та контроль електротехнічного 
обладнання систем освітлення. 

 

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

Освітня компонента спрямована на розвиток таких «м’яких» навичок: 
аналітичні навички, взаємодія з людьми, гнучкість розуму, комплексне 
вирішення проблем, саморозвиток, здатність до навчання, пошук 
виходу зі складних ситуацій, оцінювання ризиків та прийняття рішень, 
працелюбність, креативність, навики письмового та усного 
спілкування, комунікаційні здібності. 

Форми та методи навчання 

Лекції читаються з використанням мультимедійного проектора для 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=257
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демонстрації пристроїв діагностики електрообладнання, формул, 
рівнянь, графіків, діаграм, фрагментів програм, структурних, 
функціональних і електричних схем тощо. Під час лекцій 
демонструються натурні зразки обладнання (вимірювальні та 
діагностичні прилади), проводиться дискусійне обговорення 
проблемних питань. 
Практикується проведення екскурсій на заводи, проектні організації, 
електростанції та електропостачальні підприємства. 
Для досягнення програмних результатів навчання використовуються 
такі методи навчання: 
– ілюстративний метод; 
– репродуктивний метод; 
– частково-пошуковий метод; 
– дослідницький метод; 
– метод полемічного навчання. 

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 лабораторних та 
практичних робіт; опитування при захисті лабораторних та практичних 
робіт; оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий контроль 
знань. Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 
оцінювання: 

Вид заняття Бали 

1 Поточна складова оцінювання  

1.1 Робота під час лекцій (10 пар * 1,5 бали)….....…………….….. 15 

1.2 Робота під час лабораторних занять (5 пар * 2 бали)…......… 10 

1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт:  

1.3.1 Лабораторна робота №1 «Розрахунок надійності систем 
електропостачання промислових підприємств»…………………... 

 
5 

1.3.2 Лабораторна робота №2 «Прогнозування технічного стану 
електрообладнання»…………………………………………………… 

 
5 

1.3.3 Лабораторна робота №3 «Дослідження та контроль 
електротехнічного обладнання систем освітлення».…………….. 

 
5 

1.4 Робота під час практичних занять (5 пар * 2 бали)…......……. 10 

1.5 Виконання практичних робіт:  

1.5.1 Практична робота №1 «Розрахунок безвідмовності 
апаратури релейного захисту»........................................................ 5 

1.5.2 Практична робота №2 «Розрахунок надійності послідовно- 5 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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паралельної та мостової структур»..………………......................... 

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 навчання здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації 
наукових досліджень, зокрема за темою «Розробка та дослідження 
автоматичних та електротехнічних елементів і систем», яка 
зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи 
та інформації (державний реєстраційний номер 0116U000281). 
Передбачено можливість участі студентів у роботі наукових 
конференцій та публікації статей за результатами досліджень. 

Інформаційні ресурси 

Базова література 
1 Журахівський А. В., Казанський С. В., Матеєнко Ю. П.,        

Пастух О. Р. Надійність електроенергетичних систем і 
електричних мереж : підручник. Київ : Видавництво 
«Політехніка», 2017. 456 с. 

2 Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г. Нормування показників 
надійності технічних засобів : навчальний посібник. Вінниця : 
ВНТУ, 2013. 160 с. 

3 Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Титюк В. К., Чорна О. А. Моніторинг і 
діагностика електромеханічних об’єктів : навчальний посібник. 
Кременчук : ПП Щербатих А. В., 2019. 122 с. 

4 Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Діагностування 
електрообладнання. Навчальний посібник. Вінниця : ВНАУ, 2020. 
138 с. 

Допоміжна література 
5 Клюєв О. В. Надійність і діагностика електрообладнання : 

конспект лекцій. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. 143 с. 
6 Рожков П. П., Рожкова С. Е. Надійність електричних мереж : 

конспект лекцій. Харків : ХНАМГ, 2008. 89 с. 
7 Чернець В. С. Надійність і діагностика електрообладнання 

освітлювальних систем : конспект лекцій. Харків : ХНАМГ, 2011. 
69 с. 

8 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020. Норми випробування 
електрообладнання. [Чинні від 2020-04-06]. Вид. офіц. Київ : ПАТ 
«НЕК «Укренерго», Міністерство енергетики та захисту довкілля 
України, 2020. 238 с. 
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Електронний репозиторій НУВГП 

9 Кристопчук М. Є., Хітров І. О. Методичні вказівки до практичних 
робіт з навчальної дисципліни «Надійність і ремонт машин та 
обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсь-
кого) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» 
спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм на-
вчання. Рівне : НУВГП, 2020. 50 с. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/17148/1/02-02-148%20%281%29.pdf 

 
Інші ресурси 

10 Журнал «Східно-Євнопейський журнал передових технологій» / 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://jet.com.ua/uk/ 

11 Журнал «Технічна електродинаміка» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://techned.org.ua/ 

12 Журнал «Електротехніка і електромеханіка» / [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://eie.khpi.edu.ua/ 

13 Журнал «Електротехніка та електроенергетика» / [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://ee.zntu.edu.ua/ 

14 Журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» / 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ees.kdu.edu.ua/ 

15 Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» / 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk 

16 Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки НУ 
«Львівська політехніка» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua/ 

 

Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості та повторне вивчення 
дисципліни здійснюються згідно з «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП»: http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
Процедура перездачі модулів здійснюється згідно з: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
публікуються 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 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17148/1/02-02-148%20%281%29.pdf
https://jet.com.ua/uk/
http://techned.org.ua/
http://eie.khpi.edu.ua/
http://ee.zntu.edu.ua/
http://ees.kdu.edu.ua/
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
http://ena.lp.edu.ua/
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
https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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тощо. Знання та навички, що формуються під час проходження 
певного онлайн-курсу чи його частин, мають мати зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної освітньої компоненти та 
бути перевірені в підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу 
надають, а також до читання окремих лекцій залучаються: начальник 
департаменту експлуатації високовольтних мереж ПрАТ 
«Рівнеобленерго», канд. техн. наук Килимчук Антон Володимирович, 
головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний 
союз-РЗВА» Мельник Роман Іванович. 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема 
щодо питань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії 
тощо наведена у відповідних документах на сторінці Академічна 
доброчесність сайту НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj. 
Не допускається списування при виконанні поточних завдань, а також 
під час проведення поточного та підсумкового контролів 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. 

Вимоги до відвідування 

Здобувачам вищої освіти не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Пропущенні практичні та лабораторні заняття 
необхідно виконувати згідно з графіками відпрацювань або 
консультацій, які публікуються на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit. 
Пропущений лекційний матеріал опрацьовується самостійно з 
використанням матеріалів, що наведені на сторінці дисципліни на 
платформі MOODLE. Студенти можуть використовувати на заняттях 
мобільні телефони та ноутбуки, але виключно для навчання. 

Оновлення 

Щорічно викладач із власної ініціативи оновлює 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 є підставою для отримання 
додаткових балів з даної дисципліни. Крім того, враховуються 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit
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пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших 
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, 
визначається 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: к.т.н., доц.                                                                С.П. Літковець 
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