
1 
 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий механічний інститут 

 

 
 

                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

 
Голова науково- 

методичної ради НУВГП 

е-підпис Валерій СОРОКА 

14.06.2022 

 

02-01-61S 
 

 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

                  SYLLABUS 

Організація та функціонування 

сучасного виробництва 

в галузі машинобудування 

Organization and Functioning of 

Modern Production in the Field of 

Mechanical Engineering 

Шифр за ОП ОК 5 Code in Educational Program 

Освітній рівень 
Магістерський (другий) 

Educational level 
Master’s (second) 

Галузь знань 

Механічна інженерія 
 

13 

Field of knowledge 

Mechanical Engineering 

Спеціальність 
Галузеве машинобудування 133 

Field of study 
Industrial  

Machinery Engineering 

Освітня програма 
Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів 

Educational Program 
Equipment for Chemical Plants and 
Construction Materials Companies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне - 2022 



2 
 

Силабус навчальної дисципліни «Організація та функціонування сучасного 

виробництва в галузі машинобудування» для здобувачів вищої освіти ступеня 

«магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання 

хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 
133 «Галузеве машинобудування (02-01-61S)». Рівне. НУВГП. 2022. 12 с. 

 

ОПП на сайті університету: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21636 
 

Розробник силабусу: Науменко Юрій Васильович, д.т.н., доцент, професор       

кафедри будівельних,    дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і 
обладнання 

 

Силабус схвалений на засіданні кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, 
сільськогосподарських машин і обладнання 

Протокол № 9 від «26» квітня 2022 року 
 

В.о. завідувача кафедри: е-підпис Налобіна Олена Олександрівна, д.т.н., 

професор, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, 
сільськогосподарських машин і обладнання 

Керівник (гарант) ОП: е-підпис Серілко Дмитро Леонідович, к.т.н., доцент, 

доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських 
машин і обладнання 
 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННМІ 

Протокол № 7 від «24» травня 2022 року 
 

Голова науково-методичної ради з якості ННМІ: е-підпис Марчук Микола 

Михайлович, к.т.н., професор 
 

СЗ №-2235 в ЕДО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
© Науменко Ю.В., 2022 
© НУВГП, 2022 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21636


3 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 
Ступінь вищої освіти Магістр 
Освітня програма Обладнання хімічних виробництв і 

підприємств будівельних матеріалів 
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 
Рік навчання, семестр 1 рік, ІІ семестр 
Кількість кредитів 5 

Лекції: 20/2 годин 
Лабораторні роботи: ні 
Практичні заняття: 30/2 годин 
Самостійна робота: 100/146 годин 
Курсова робота: ні 
Форма навчання денна/заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
  Лектор 

 
 

Науменко Юрій Васильович 
 

д.т.н., професор кафедри будівельних, 
дорожніх, меліоративних, 
сільськогосподарських машин і 
обладнання 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Науменко_
Юрій_Васильович 

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3658-3087 

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=7b
-cLiYAAAAJ&hl=uk 

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?autho
rId=6701668568 

Канал комунікації email: y.v.naumenko@nuwm.edu.ua  
Актуальні оголошення на сторінці       дисципліни 
в системі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id 
=252 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Науменко
https://orcid.org/0000-0003-3658-30873
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7b-cLiYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7b-cLiYAAAAJ&hl=uk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701668568
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701668568
mailto:o.z.bundza@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=347


4 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

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

Метою навчальної дисципліни «Організація та функціонування 
сучасного виробництва в галузі машинобудування» є вивчення 
теоретичних і методичних питань організації виробництва на 
підприємствах; умов і чинників раціонального узгодження дій 
працівників під час використання предметів і засобів праці у 
виробничому процесі на основі застосування знань в галузі техніки, 
економіки і соціології, аналітичних прийомів і передового досвіду, 
спрямованих на досягнення поставлених цілей щодо випуску продукції 
відповідної якості та кількості, а також викладення студентам 
необхідних теоретичних основ, методичних підходів і набуття ними 
практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів організації 
виробництва в рамках господарської діяльності підприємства 
незалежно від форм власності та господарювання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
знати:  

- організаційні основи виробництва на підприємстві, основні види 
та форми виробничих систем;  

- види виробничих процесів і організаційні типи виробництва;  
- методи організації трудових процесів і робочих місць, 

нормування праці різних категорій співробітників підприємства;  
- особливості побудови виробничих структур підприємства;  
- форми організації виробничого процесу в часі та просторі;  
- основні характеристики організації технічного обслуговування 

виробництва, допоміжних виробництв та обслуговуючих 
господарств;  

- основи організації виробничих процесів у первинних ланках 
підприємств, у галузях рослинництва і тваринництва;  

- організацію потокового й автоматизованого виробництв;  
- організаційно-виробниче забезпечення якості та 

конкурентоспроможності продукції;  
- комплексну систему підготовки виробництва до випуску нової 

продукції;  
- організаційне проектування виробничих систем;  
а також повинні вміти:  
- впроваджувати заходи, спрямовані на гармонійне поєднання 

типів і методів організації виробництва з метою забезпечення 
оптимізації виробничих процесій, ефективного використання їх 
основних елементів та досягнення високих виробничих і економічних 
показників у діяльності підприємства;  

- обґрунтовувати організаційні заходи із забезпечення 
зростання продуктивності праці шляхом дотримання рекомендацій з 
її організації, високої якості виробленої продукції та її 
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конкурентоспроможності;  
- розробляти та економічно обґрунтовувати доцільність 

впровадження організаційних проектів з розвитку виробничих систем 
підприємства. 

Вивчення курсу «Організація та функціонування сучасного 
виробництва в галузі машинобудування» сприятиме підготовці 
майбутніх спеціалістів і керівників підприємств до роботи в умовах 
економічної свободи, конкуренції і факторної мобільності, розвитку 
економічного мислення, підприємливості, творчого підходу до 
розв’язання проблем економіки і організації виробництва, спрямованих 
на досягнення кінцевої мети господарської комерційної діяльності – 
одержання максимального прибутку. 

Посилання на розміщення освітньої компоненти на навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4719 

Компетентності 

Перелік компетентностей за ОПП 
ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого 

машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення 
інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

ЗК-1. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології. 

ЗК-2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК-8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК-9. Здатність працювати в команді. 
СК-3. Створювати нову техніку і технології в галузі механічної 

інженерії. 
СК-4. Усвідомлення перспективних завдань сучасного 

виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, 
володіння тенденціями інноваційного розвитку галузі.  

СК-5. Здатність розробляти і реалізовувати плани й проекти у 
сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, 
здійснювати відповідну підприємницьку діяльність. 

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

РН-1. Знання і розуміння засад технологічних, 
фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі 
галузевого машинобудування відповідних галузей. 

РН-3. Знати і розуміти процеси галузевого 
машинобудування, мати навички їх практичного використання. 

РН-5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4719
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Структура та зміст освітньої компоненти 

Лекції – 20 год. Практичні – 30 год. Самостійна робота – 100 год. 
 

Тематичний план та розподіл навчального часу 

Тема модуля 

Кількість годин 
денна форма 

В
с
ь
о

г
о
 

Л
е

кц
ії 

П
р

а
кт

. 

С
а

м
. 

Змістовий модуль 1. Виробничі системи 64 10 4 50 
Тема 1. Організаційні основа виробництва 12 2 - 10 
Тема 2. Виробничі системи 12 2 - 10 
Тема 3. Виробничий процес і організаційні типи      
              виробництва 

16 2 4 10 

Тема 4. Організація трудових процесів і робочих  
              місць та нормування праці 

12 2 - 10 

Тема 5. Виробнича структура підприємства 12 2 - 10 
Змістовий модуль 2. Організація виробництва 86 10 26 50 

Тема 6. Організація виробничого процесу в  
              просторі та часі 

20 2 8 10 

Тема 7. Одиничний і партіонний методи  
              організації виробництва та організація  
              потокового і автоматизованого  
              виробництва 

22 2 10 10 

Тема 8. Організація допоміжних виробництв та  
              обслуговуючих господарств       

20 2 8 10 

Тема 9. Організаційно-виробниче забезпечення  
              якості та конкурентноспроможності      
              продукції 

12 2 - 10 

Тема 10. Комплексна підготовка виробництва до  
                випуску нової продукції та організаційне  
                проектування виробничих систем 

12 2 - 10 

                                                                          Разом 150 20 30 100 
 

Тематика практичних занять 

№ Тема заняття 
Кількість годин 

денна форма 
1 2 3 

1 Вибір та обґрунтування типу виробництва 4 

2 Визначення рівня завантаження потокової 
лінії виробництва   

2 

3 Організація виробничого процесу при 
послідовному русі предметів праці 

2 

4 Організація виробничого процесу при 
послідовно-паралельному русі предметів 
праці 

2 
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1 2 3 

5 Організація виробничого процесу при 
паралельному русі предметів праці 

2 

6 Організація багатоверстатного 
обслуговування потокової лінії 

4 

7 Організація роботи багатопредметної 
потокової лінії виробництва 

6 

8 Організація ремонтного господарства 
підприємства 

8 

                                                             Всього 30 
 

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

Аналітичні і комунікативні навички, вміння розв’язувати 
складні проблеми, вміння працювати в команді, здатність до 
навчання і оволодівання знаннями, саморозвиток, гнучкість і 
адаптивність та інші. 

Форми та методи навчання 

Під час вивчення навчальної дисципліни застосовуються 
методи навчання шляхом дискусійного обговорення ситуацій з 
наступним їх аналізом, групова робота, тренінгові ігри 

«навчаючись-учись», натурні дослідження і спостереження. 
Передбачено впровадження інформаційно-комп’ютерних і 

мультимедійних технологій навчання. 
Для вивчення навчальної дисципліни застосовуються такі 

форми навчання: 
- для засвоєння теоретичного матеріалу передбачено лекції 

з їх технічним супроводом; 
- для закріплення теоретичного матеріалу, набуття 

практичних навиків щодо виконання досліджень з моделювання 
робочих процесів передбачено практичні роботи із застосуванням 
сучасного програмного забезпечення і комп’ютерної техніки; 

- для самостійного набуття і закріплення знань 
передбачених відповідними темами силабусу передбачено самостійну 
робота здобувача освіти; 

- для отримання відповіді на конкретні запитання, пояснення 
певних теоретичних положень, практичного застосування 
передбачено консультації; 

- для збору інформації стосовно натурних досліджень 
робочих процесів передбачено виїзні спостереження. 

Порядок та критерії оцінювання 

Рівень освоєння здобувачами освіти матеріалу навчальної 
дисципліни оцінюється модульними контролями і виконанням 
практичних робіт. 

https://cutt.ly/agsGLCb
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Розподіл балів наступний (визначається Положенням про 
семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень): 

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

- 20 балів – поточний модульний контроль МК1; 
- 20 балів – поточний модульний контроль МК2. Усього 100 

балів. 
Модульний контроль включає тестові завдання трьох рівнів 

складності: достатній (вимагає знання і розуміння основних 
положень навчального матеріалу) – питання з однією правильною 
відповіддю з п’яти запропонованих; вище достатнього рівня 
складності (передбачає повне засвоєння навчального матеріалу, 
володіння понятійним апаратом, орієнтування    у    вивченому 
матеріалі, свідоме використання знань для вирішення завдань) 

– питання з двома правильними відповідями з п’яти 
запропонованих; та високий рівень складності (передбачає глибоке і 
повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому студент 
вільно орієнтується, володіє понятійним апаратом, уміння 
пов'язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, 
висловлювати і обґрунтовувати свої судження) – практична задача. 

Розподіл кількості питань модульного контролю наступний: 
- кількість завдань достатнього рівня складності – 12 

(оцінка одного завдання 1,0 балів); 
- кількість завдань вище достатнього рівня складності – 

2 (оцінка одного завдання 2,0 балів); 
- кількість завдань високого рівня складності – 1 (оцінка одного 

завдання 4,0 балів). 
Загальний час на виконання – 30 хв. 
Контроль самостійної роботи проводиться на основі 

виконаних завдань. 
Оцінювання результатів самостійної роботи студентів 

проводиться за такими критеріями: 
1. Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

https://cutt.ly/mnnWtHV
https://cutt.ly/mnnWtHV
https://cutt.ly/mnnWtHV
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti?n=%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%2B%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%2B%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2B%D1%82%D0%B0%2B%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%BF&h=2a3e6bf58c676d5e00
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Оцінювання результатів практичної роботи передбачає власне 
її виконання (виконання завдань теми заняття; оформлення 
індивідуального звіту з виконаної роботи) та наступним їх захистом. 

Передбачено зарахування додаткових балів за виконання і 
висвітлення науково-прикладних досліджень, наданні конкретних 
пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. Сумарна 
кількість балів за всіма видами робіт не може перевищувати 100 
балів. 

У випадку незгоди отриманої кількості балів можливе подання 
апеляційної скарги з обов’язковим поясненням мотиву незгоди. 

Поєднання навчання та досліджень 

Здобувач освіти, за бажанням, може поєднати навчання і 
виконання науково-прикладних досліджень з навчальної дисципліни 
або професійним спрямування випускової кафедри. 

Результати досліджень оприлюднюються на конференціях, 
симпозіумах, круглих столах, конкурсах наукових робіт, як правило, у 
вигляді публікацій, наприклад у «Студентському  віснику НУВГП». 

Передбачено додаткові бали за виконання завдань і участь у 
заходах. 

Інформаційні ресурси 

Основна література: 
1. Організація виробництва : навч. посіб. / О. Ю. Єрмаков та ін. 

Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2019. 414 с. URL: 
http://dsp.bati.nubip.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/407/Навчал
ьний посібник_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб. Київ : 
КНЕУ, 2003. 524 с. 

3. Гриньова В. М., Салун М. М. Організація виробництва: підруч. 
Київ : Знання, 2009. 582 с. 

4. Грецька Г. М. Організація виробництва : конспект лекцій. 
Харків : ХНАМГ, 2009. 197 с. URL: 
http://eprints.kname.edu.ua/11876/1/Орг_вир_укр_май_2009.pdf 

5. Жван В. В. Організація виробництва : конспект лекцій. Харків 
: ХНАМГ, 2009. 217 с. URL: https://eprints.kname.edu.ua/16941/1/Жван_-
_КЛ_ОРГАНИЗАЦ_ПРОИЗВ-печ.pdf 

6. Козик В. В., Гавриляк А. С. Організація виробництва: навч. 
посіб. Київ : Знання, 2011. 222 с.  

7. Горєлов Д. О. Організація виробництва : конспект лекцій. 
Харків : ХНАДУ, 2012. 544 с. URL: 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=Горелов+Д.+О.+Організація+виробництва+%3A+конспект+лекці
й.+Харків+%3A+ХНАДУ%2C+2012.+544+с. 

8. Дикань В. Л., Маслова В. О. Організація виробництва: підруч. 

https://cutt.ly/lnnRv34
https://cutt.ly/unnmZpj
https://cutt.ly/unnmZpj
http://dsp.bati.nubip.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/407/Навчальний%20посібник_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dsp.bati.nubip.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/407/Навчальний%20посібник_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eprints.kname.edu.ua/11876/1/Орг_вир_укр_май_2009.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/16941/1/Жван_-_КЛ_ОРГАНИЗАЦ_ПРОИЗВ-печ.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/16941/1/Жван_-_КЛ_ОРГАНИЗАЦ_ПРОИЗВ-печ.pdf
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Горелов+Д.+О.+Організація+виробництва+%3A+конспект+лекцій.+Харків+%3A+ХНАДУ%2C+2012.+544+с
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Горелов+Д.+О.+Організація+виробництва+%3A+конспект+лекцій.+Харків+%3A+ХНАДУ%2C+2012.+544+с
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Горелов+Д.+О.+Організація+виробництва+%3A+конспект+лекцій.+Харків+%3A+ХНАДУ%2C+2012.+544+с
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Харків : УкрДАЗТ, 2013. 422 с. URL: 
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2456/1/Підручник.pdf 

9. Організація виробництва: навч. посіб. / Мазнєв Г. Є. та ін. 
Харків : Вид-во «Майдан», 2013. 604 с. 

10. Прохорова В. В., Давидова О. Ю. Організація виробництва : 
навч. посіб. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 275 с. URL: 
http://ктеп.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Organizacziya-
virobnicztva-Prohorov-V.-V..pdf 

11. Телятник С. В. Економіка та організація виробництва: навч. 
посіб. Харків : ХНАМГ, 2011. 205 с. 

Додаткова література: 
1. Козловський В. О. Організація виробництва. Практикум. Ч. 1 : 

навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2005. 154 с. URL: 
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8304/Орг.виробництв
а.Практикум.Ч.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Козловський В. О., Козловський С. В. Організація 
виробництва. Практикум. Ч. 2 : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2005. 168 
с. URL: http://web.kpi.kharkov.ua/acem/wp-
content/uploads/sites/16/2017/06/OrMar_nav_case_2.pdf 

3. ДСТУ 2960-94. Організація промислового виробництва. 
Основні поняття. Терміни та визначення. [Чинний від 1996-01-01]. 
Київ, 1994. 

4. ДСТУ 2961-94. Організація промислового виробництва. 
Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та 
визначення. [Чинний від 1996-01-01]. Київ, 1994. 

5. ДСТУ 3138-95. Організація промислового виробництва. Праця 
та заробітна плата. Терміни та визначення. [Чинний від 1996-07-01]. 
Київ, 1995. 

6. ДСТУ 3278-95. Система розроблення та поставлення 
продукції на виробництво. Основні терміни та визначення. [Чинний 
від 1997-01-01]. Київ, 1995. 

7. ДСТУ 2974-95. Технологічне підготовлення виробництва. 
Основні терміни та визначення. [Чинний від 1996-07-01]. Київ, 1995. 

8. ДСТУ 2391-94. Система технологічної документації. Терміни 
та визначення. [Чинний від 1996-01-01]. Київ, 1994. 

9. ДСТУ 3321-96. Система конструкторської документації. 
Терміни та визначення основних понять. [Чинний від 1996-01-01]. 
Київ, 1996. 

10. ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та 
визначення. [Чинний від 1996-01-01]. Київ, 1993. 

9. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови 
щодо поліпшення діяльності. [Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 

10. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва. 
[Чинний від 2016-05-05]. Київ : Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, 2016. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2456/1/Підручник.pdf
http://ктеп.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Organizacziya-virobnicztva-Prohorov-V.-V..pdf
http://ктеп.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Organizacziya-virobnicztva-Prohorov-V.-V..pdf
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8304/Орг.виробництва.Практикум.Ч.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8304/Орг.виробництва.Практикум.Ч.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://web.kpi.kharkov.ua/acem/wp-content/uploads/sites/16/2017/06/OrMar_nav_case_2.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/acem/wp-content/uploads/sites/16/2017/06/OrMar_nav_case_2.pdf
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(Стандарт Мінрегіону України) 
Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського : веб-сайт. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75) : веб-сайт. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2243 

Дедлайни та перескладання 

У випадку пропуску практичного заняття без поважної причини 
здобувачу освіти необхідно самостійно її виконати і захистити. 

Не передбачено перескладання поточних модульних контролів. 
Повідомлення щодо здачі (доздачі) модульних контролів 
оприлюднюється на головній сторінці навчальної платформи НУВГП,  
а також навчальної дисципліни. 

Мінімальною успішною умовою складання заліку – отримання 
поточних 60 балів. 

Ліквідація академічної заборгованості в НУВГП визначається 
Порядком ліквідації академічних заборгованостей. 

Неформальна та інформальна освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання 
(перезарахування) результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті. 

Організація неформальної освіти в НУВГП покладено на Центр 
неформальної освіти. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно опановувати 
(поглиблювати) знання в розрізі навчальної дисципліни (окремих її 
тем) і наступним їх зарахуванням, використовуючи загальновизнані 
освітні платформи (наприклад Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn). 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Передбачено залучення фахівців з ПП "Компанія АВТОЛЕНД", 
ПП “Виробничо-конструкторське об‘єднання МААНС”, Міжнародного 
заводу бетонного устаткування, ФОП «Дробот О.С.». 

Правила академічної доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності студентами 
реалізовується шляхом особистого самостійного виконання 
практичних завдань, модульних і підсумкових контролів, виконання 
самостійної роботи, дотриманням авторського права, 
достовірності виконаних досліджень. 

Пропагування принципів академічної доброчесність в НУВГП 
передбачається відповідними документами, зокрема Положеннямпро 
виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП, 
Кодексом честі студента. 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2243
https://cutt.ly/OgsHKpk
https://cutt.ly/OgsHKpk
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
https://cutt.ly/rgsHBiV
https://cutt.ly/rgsHBiV
https://cutt.ly/rgsHBiV
https://cutt.ly/DgsHNK0
https://cutt.ly/DgsHNK0
https://cutt.ly/enbPDO3
https://cutt.ly/enbPDO3
https://cutt.ly/enbPDO3
https://cutt.ly/3nbPZof
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Вимоги до відвідування 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти (практичних) є 
обов’язковими. Можливе поєднання змішаного онлайн формату. 

Консультування з навчальної дисципліни відбувається згідно 
графіку консультацій як в класичній формі, так і в онлайн форматі 
(наприклад через Google Meet). 

Весь матеріал навчальної дисципліни (презентації, відео, 
методичні вказівки, конспект лекцій та ін.) розміщено на сторінці 
курсу для їх ознайомлення і доступні у будь-який час. 

Вітається використання технічних засобів навчання (ноутбуки, 
планшети). 

Оновлення 

За необхідності зміст силабусу оновлюється для урахування 
змін виробничої галузі, законодавства, наукових досягнень, 
рекомендацій від роботодавців та представників бізнесу. 

Здобувачі вищої освіти можуть долучатися до оновлення 
силабусу шляхом надання пропозицій гаранту ОП (або викладачу 
навчальної дисципліни) в бажанні оволодіванні конкретними 
практиками, або надавати негативний відзив через опитування 
(анкетування). 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Передбачено визнання (зарахування) результатів навчальної 
дисципліни або окремих її тем, набутих здобувачами вищої освіти в 
інших ЗВО (вітчизняних та іноземних) згідно з Положенням про 
академічну мобільність учасників освітнього процесу НУВГП та 
Порядку перезарахування результатів навчання за програмами 
академічної мобільності в НУВГП, або інших угод про співпрацю. 

Лектор Науменко Ю. В., д.т.н., доцент 

https://cutt.ly/cnbORhj
https://cutt.ly/PnbTMvu
https://cutt.ly/PnbTMvu
https://cutt.ly/PnbTMvu
https://cutt.ly/InbT5EG
https://cutt.ly/InbT5EG
https://cutt.ly/InbT5EG

