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

Освітня компонента біоетики та біобезпеки є  відповіддю на численні 
етичні питання і проблеми, що з'явилися останніми десятиліттями в процесі 
клінічної діяльності, а також під час біомедичних досліджень та наукових 
експериментів. Здійснюється ідентифікація та аналіз конфліктних ситуацій, 
що виникають на стику медицини, біології, філософії та юриспруденції, а 
також визначаються конкретні шляхи їх розв'язання. 

Мета освітньої компоненти – формування знань, умінь і компетенції у 
здобувачів освіти, чітке уявлення про збереження, як здоров’я та життя 
людини в сучасних умовах, так і всього живого на планеті; 1 - формування 
знань щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та біології; 2 
- формування знань щодо збереження живими організмами своєї 
біологічної суті, біологічних якостей, запобігання широкомасштабній втраті 
біологічної цілісності; 3 - формування вміння оцінювати новітні досягнення 
біології та медицини з точки зору визначення ступеня їх небезпеки для 
людини і суспільства сьогодні та у майбутньому 

Завдання (навчальні цілі): 1. Проведення аналізу та оцінки небезпечних 
ситуацій; 2. Прогнозування і попередження виникнення надзвичайних 
ситуацій, а в разі їх виникнення, запровадження рішучих заходів, 
спрямованих на їх ліквідацію; 3. Знання законів, принципів і правил 
регулювання професійної поведінки біотехнологічних працівників та 
дослідників, що сприяють безпеці використання нових біотехнологій та 
запобігають нанесенню шкоди людині, її потомству, усьому людству і 
біосфері у цілому; 4. Формування поваги до життя та гідності здорової і 
хворої людини, інтереси яких завжди повинні оцінюватися вище від 
інтересів науки або суспільства 

Посилання на розміщення освітньої компоненти на навчальній  
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4267 
 

Компетентності 
Загальні компетентності: 
К1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
К4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
К6. Навички здійснення безпечної діяльності. 
К24. Здатність дотримуватися вимог біобезпеки, біозахисту та біоетики. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
К12. Здатність здійснювати аналіз нормативної документації, необхідної 

для забезпечення інженерної діяльності в галузі біотехнології. 
К24. Здатність дотримуватися вимог біобезпеки, біозахисту та біоетики. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4267
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Програмні результати навчання 

ПР11. Вміти здійснювати базові генетичні та цитологічні дослідження з 
вдосконалення і підвищення біосинтетичної здатності біологічних агентів з 
урахуванням принципів біобезпеки, біозахисту та біоетики. 

ПР23. Вміти використовувати у виробничій та соціальній діяльності 
фундаментальні поняття та категорії етичних норм. 

 
Структура та зміст освітнього компонента 

Освітня компонента складається з модуля який в свою чергу поділяється 
на змістовий модуль 1 та змістовий модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Основи біоетики. 
Тема 1. Біоетика, історія та передумови виникнення.  
Біоетика як міждисциплінарна наука. Передумови та історія виникнення 

біоетики, як окремої дисципліни. Основні принципи біоетики. Клятва 
Гіппократа. Лікарська етика Парацельса. Конвенція про права людини.  

Тема 2. Гідність та недоторканість людського життя. 
Визначення терміну “ембріон”. Правові аспекти аборту в Україні. 

Позиція, щодо аборту в клятві Гіппократа. Стовбурові клітини та способи їх 
отримання. Нормативні акти дослідження ембріонального або фетального 
матеріалу. 

Тема 3. Трансплантологія та донорство. 
Поняття трансплантація, донор та реципієнт. Пересадка серця людини. 

Констатація смерті донора. Що таке ксенотрансплантація. Визначення 
“смерть мозку”. 

Тема 4. Проблеми евтаназії. 
Поняття евтаназії та її види. Біоетичні аспекти евтаназії. Прихильники та 

противники евтаназії. Правове та етичне регулювання до проблеми 
евтаназії. Проблеми реанімації з позиції біоетики. 

Тема 5. Клінічні та соціальні питання біоетики в контексті ВІЛ - 
інфекцій. 

ВІЛ – інфекції. Різниця між поняттям “вірус імунодефіциту людини” та 
“синдром набутого імунодефіциту”. Гіпотези походження ВІЛ. Ко-фактори 
ВІЛ – інфекції. Правові аспекти ВІЛ – позитивних жінок, на право 
скористатися репродуктивною програмою. 

Змістовий модуль 2. Безпека життєдіяльності людини у сучасних 
умовах. 

Тема 6. Біологічна небезпека, біологічний ризик, біологічний тероризм. 
Біологічна безпека та біологічний захист. Сутність біологічного 

тероризму. 
Тема 7. Біологічна зброя. 
Історія застосування біологічної зброї, основні її характеристики 
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Нормативно-правова база щодо нерозповсюдження біологічної та 
токсичної зброї.. 

Тема 8. Біологічна безпека роботи в лабораторіях. 
Складові біологічних ризиків. Біобезпека в  біологічних лабораторіях та 

на виробництвах. Правила роботи персоналу з вірусами. Біологічна 
ізоляція. 

Тема 9. Генна інженерія. 
Історичні передумови Основні етапи створення генетично 

модифікованих організмів. Клонування живих істот Сфери застосування 
генної інженерії. Законодавчі аспекти безпеки – генномодифіковані 
організми в Україні. 

 
Розподіл змістових модулів і тем за годинами. 

Назви змістових  
модулів і тем 

Разом 
годин 

у тому числі, 
годин* 

Лек Пр. с.р. 

Змістовий модуль 1. Основи біоетики. 

Тема 1. Біоетика, історія та передумови 
виникнення. 

12 
4 2 6 

Тема 2. Гідність та недоторканість людського 
життя. 

9 
2 1 6 

Тема 3. Трансплантологія та донорство. 9 2 1 6 

Тема 4. Проблеми евтаназії. 11 2 1 8 

Тема 5. Клінічні та соціальні питання біоетики 
в контексті ВІЛ - інфекцій. 

11 
2 1 8 

Разом змістовий модуль 1 52 12 6 34 

Змістовий модуль 2. Безпека життєдіяльності людини у сучасних 
умовах  

Тема 6. Біологічна небезпека, біологічний 
ризик, біологічний тероризм. 

9 
2 1 6 

Тема 7. Біологічна зброя. 11 2 1 8 

Тема 8. Біологічна безпека роботи в 
лабораторіях. 

9 
2 1 6 

Тема 9. Генна інженерія. 9 2 1 6 

Разом змістовий модуль 2. 38 8 4 26 

Усього годин 90 20 10 60 

* лек. – лекція; пр. – практична робота; с.р. – самостійна робота. 
 
 

Перелік тем практичних робіт 
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№ 
з/п 

Тема заняття 

1. Штучне запліднення 

2. 
Генетика досліджень на рослинах, тваринах, 
людях 

3. Вакцинація 

4. Евтаназія 

5. Сурогатне материнство 

6. Аборти 

7. Клонування 

8. Корекція статі 

9. Трансплантація 

10. Жіноча та чоловіча стерилізація 

 
Самостійна робота 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість 

годин 

1. 
Біомедичні принципи клінічних досліджень. 
Доктрина інформованої згоди. Комітети з етики 

6 

2. 
Етичні та правові аспекти біомедичних 
експериментів. Використання тварин для 
експериментів. 

6 

3. 
Репродуктивна медицина. Сурогатне 
материнство. Пренатальна генетична 
діагностика 

6 

4. Донорство крові. Історичні та правові аспекти. 8 

5. 
Геннодіагностика. Генно-інженерні препарати та 
вакцини.. 

8 

6. Клонування живих істот. Етичні аспекти.. 6 

7. 
Генетично модифіковані організми. Етапи 
створення. Генетично модифіковані тварини. 

8 

8. 
Біологічні та медичні ризики використання 
генномодифікованих рослин. Алергічні та 
токсичні властивості трансгенного білка. 

6 

9. 
Етичні, правові аспекти використання 
генномодифікованих організмів 

6 

Разом з освітньої компоненти 60 

 
 
 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
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Формування власної думки та прийняття рішень; уміння слухати і 
запитувати, вміння обґрунтовувати свою позицію з посиланням на факти, 
саморозвиток, критичне мислення; комплексне рішення проблем, здатність 
до навчання; вміння працювати в команді, здатність оцінювати ризики та 
приймати рішення. 
 

Форми та методи навчання 
Методи викладання та навчання: 1) демонстрація; 2) творчий метод; 3) 

проблемно-пошуковий метод; 4) навчальна дискусія/дебати; 5) мозковий 
штурм; 6) case study /аналіз ситуації; 7) робота в командах. 

Технології викладання та навчання: 1) робота в малих групах (команді) – 
спільна діяльність здобувачів у групі під керівництвом лідера, спрямована 
на рішення загальної задачі шляхом творчого складання результатів 
індивідуальної роботи членів команди з розподілом повноважень і 
відповідальності; 2) індивідуальне навчання – вибудовування здобувачем 
власної освітньої траєкторії на основі формування індивідуальної освітньої 
програми з врахуванням його / її інтересів; 3) аналіз конкретних ситуацій 
(case study) – аналіз реальних проблемних ситуацій (наданий 
опис/«моментальний знімок реальності»/«фотографія дійсності»), що мали 
місце у відповідній галузі професійної діяльності, і пошук варіантів кращих 
рішень; 4) аналіз конкретних ситуацій (case study): ситуація-проблема; 
ситуація-оцінка; ситуація-ілюстрація; ситуація-ілюстрація. 

Інтерактивні технології викладання та навчання: 1. Модульне навчання 
– використання знань, умінь тощо у вигляді: а) окремих модулів, 
автономних частин курсу, що інтегруються з іншими частинами курсу; б) 
блоків взаємопов'язаних курсів, які можна вивчати незалежно від іншого 
блоку дисциплін. 2. Контекстне навчання – мотивація студентів до 
засвоєння знань, умінь тощо шляхом виявлення зв'язків між конкретним 
знанням, умінням тощо та його застосуванням. 3. Розвиток критичного 
мислення – освітня діяльність, спрямована на розвиток у здобувачів 
розумного, рефлексивного мислення, здатного висунути нові ідеї і побачити 
нові можливості. 4. Проблемне навчання – стимулювання здобувачів до 
самостійного набуття знань тощо, необхідних для вирішення конкретної 
задачі, проблеми. 5. Випереджувальна самостійна робота – вивчення 
здобувачами нового матеріалу до його представлення в межах аудиторних 
занять. 6. Міждисциплінарне навчання – використання знань з різних 
предметних областей, їх угруповання і концентрація в контексті 
розв'язуваної задачі. 7. Навчання на основі досвіду – активізація 
пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з 
предметом навчання. 8. Інформаційно-комунікаційні технології – навчання 
в електронній освітньому середовищі з метою розширення доступу до 
освітніх ресурсів (теоретично до необмеженого обсягу та швидкості 
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доступу), збільшення контактної взаємодії з викладачем, побудови 
індивідуальних траєкторій підготовки та об'єктивного контролю і 
моніторингу досягнень здобувача. 

 
Порядок та критерії оцінювання 

Форма підсумкового контролю – залік. Освітня компонента оцінюється за 
національною та 100 бальною шкалою, де за національною шкалою «не 
зараховано» – 0-59 балів, «зараховано» – 60-100 балів.  
 

Оцінювання здійснюється шляхом семестрового поточного контролю.  

Назви змістових  
модулів і тем 

Разом 
балів 

у тому числі, 
балів 

Лек Пр. с.р. 

Змістовий модуль 1. Основи біоетики. 

Тема 1. Біоетика, історія та передумови 
виникнення 

7 
2 4 1 

Тема 2. Трансплантологія та донорство 7 2 4 1 

Тема 3. Трансплантологія та донорство 7 2 4 1 

Тема 4. Проблеми евтаназії 7 2 4 1 

Тема 5. Клінічні та соціальні питання біоетики 
в контексті ВІЛ - інфекцій 

7 
2 4 1 

Модульний контроль 1 20 

  

Змістовий модуль 2. Безпека життєдіяльності людини у сучасних 
умовах 

Тема 6. Біологічна небезпека, біологічний 
ризик, біологічний тероризм 

6 
1 4 1 

Тема 7. Біологічна зброя 6 1 4 1 

Тема 8. Біологічна безпека роботи в 
лабораторіях 

7 
2 4 1 

Тема 9. Генна інженерія 6 1 4 1 

Модульний контроль 2. 20 

Усього балів 100 

 
Здобувачі вищої освіти:  

 отримують від викладача та/або силабус інформацію про порядок 
здійснення семестрового поточного та підсумкового контролів на початку 
вивчення освітньої компоненти. 

 семестровий поточний контроль передбачає оцінювання звітів про 
виконання практичних робіт та роботу здобувача під час виконання 
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практичної роботи, перевірка лекційного матеріалу та самостійної роботи 
студентів, результатів тестування модульних контролів на університетській 
платформі MOODLE. 

 здають модульний контроль у формі тестування відповідно до 
графіка, що доводиться на університетській платформі MOODLE. 

Посилання на нормативні документи, що регламентують проведення 
поточного та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм 
подання апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . 

Максимальна кількість балів, яку студент може одержати за виконання 
практичних робіт складає 4 бали, оцінювання здійснюється за наступними 
критеріями: 

4 бали – вільне володіння теоретичним матеріалом за темою 
практичної роботи, правильне та своєчасне виконання роботи, правильне 
та зразкове оформлення протоколу,  своєчасний захист роботи на рівні 95-
100 % . 

3,5-3,9 бали – володіння теоретичним матеріалом за темою практичної 
роботи, правильне та своєчасне виконання роботи, акуратне оформлення 
протоколу; своєчасний захист роботи на рівні 85-94 %. 

3,0-3,4 бали – володіння теоретичним матеріалом за темою практичної 
роботи, правильне та своєчасне виконання роботи, акуратне оформлення 
протоколу, своєчасний захист роботи на рівні 75-84 % 

2,5-2,9 бали - задовільний рівень володіння теоретичним матеріалом 
за темою практичної роботи, своєчасне виконання роботи, оформлення 
протоколу; своєчасний захист роботи на рівні 65-74 %. 

2,0-2,4 бали – достатній рівень володіння теоретичним матеріалом за 
темою практичної роботи, своєчасне виконання роботи, акуратне 
оформлення протоколу, захист роботи на рівні 60-64 % або несвоєчасний 
захист робіт. 

Шкала оцінювання змістовних модульних контролів: змістовний 
модуль №1 – 20 балів; змістовний модуль №2 – 20 балів; Всього за 
змістовні модулі 1,2 – 40 балів.   

Структура оцінки поточного контролю (модулі 1, 2) та підсумкового  
контролю знань (іспит) здійснюється  за трьома рівнями (1 – достатній 
рівень складності, 2 – вище достатнього рівня  складності,  3  – високий  
рівень складності), що відображено в таблицях.  

 
 
 
 
 
 
Таблиця формування тестового завдання поточного контролю знань 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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(змістовні модулі 1 і 2). 

 
В заліковій відомості результати навчання проставляються за двома 

шкалами - 100-бальною та національною.  
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 

зараховано 74-89 

60-73 

0-59 не зараховано  

 
Умови отримання додаткових балів: 
- участь у науковій університетській конференції (підготовка доповіді за 

темами освітньої компоненти) до 5 балів; 
- участь у Всеукраїнській науковій конференції (підготовка доповіді за 

темами освітньої компоненти) до 10 балів;  
- підготовка реферату за темами освітньої компоненти до 5 балів. 
 

Рівень складності 
завдань 

Загальна 
кількість 
завдань 

Оцінка завдань, 
балів 

Час на виконання, 
хвилин 

за 
одне 

загальна на 
одне 

загальний 

Достатнього рівня 
складності 

12 1 0-12 1,5 18 

Вище достатнього 
рівня складності 

5 1 0-5 2,5 12 

Високого рівня 
складності 

3 1 0-3 3,5 10 

 20 Х 0-20 Х до 40 

Поєднання навчання та досліджень 
Здобувач вищої освіти може приймати участь в науково-практичних 

семінарах, в роботі наукових гуртків кафедри теплогазопостачання, 
вентиляції та санітарної техніки, університетських наукових конференціях, 
конкурсах студентських наукових робіт за тематикою курсу.  

 

 
 

Інформаційні ресурси 
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Рекомендована література: 
1. Основи біоетики та біобезпеки / О.М. Ковальова, В.М. Лісовий, Т.М. 
Амбросова, В.І. Смирнова. – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. 
– 392 с.  
2. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посіб. / О.П. 
Яворовський, В.М. Шевцова, В.І. Зенкіна та ін.; за заг. ред О.П. 
Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2015. – 288 с.  
3. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: Навчально-
методичний посібник/ упор.: О.П.Яворовський, В.М.Шевцова, 
Г.А.Шкурко та ін.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – 232 с.  
4. Запорожан В.Н. Біоетика та біобезпека, національний підручник / 
В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв. – Київ Здоров’я. –2013. – 454с. 
5. Безпека життєдіяльності: для студентів вищих закладів освіти України 
І-ІV рівнів акредитації / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; За ред. 
Є.П. Желібо і В.М.Пічі. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий Світ-2000”, 2001. – 
320 с  
6.  Безпека життєдіяльності: підручник. / [О.І. Запорожець, Б.Д. 
Халмурадов, В.І. Применко та ін.] – К.: "Центр учбової літератури", 2013. 
– 448 с.  
7. Безпека життєдіяльності: Підручник / В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Ю.С. 
Скобло, Л.М. Тіщенко; за ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання, 2008. – 397 с.  
8. Запорожан В.М. Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – 
К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.  
9. Корнієнко О.В. Безпека життєдіяльності та підтримання 
психосоматичного здоров’я молоді: Монографія.-К.: “Київський 
університет”, 2004.-264 с.  
10. Антологія біоетики /[За ред. Ю.І.Кундієва]. –Львів.: БАК, 2003. – 592 с. 
11. Омельченко Л.І. Етичні аспекти проведення наукових досліджень та 
клінічних випробувань лікарських засобів серед дітей /Л.І.Омельченко, 
Н. В. Харченко, А. Г. Ципкун // Перинатологія та педіатрія. – 2005. – №1/2 
(23). – С. 113 – 118.  
12. Рішення Ради національної безпеки і оборони України № 220/2009 
від 06.04.2009 „Про біологічну безпеку України”.  
Інформаційні ресурси: 
Україномовні: 
1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України 
http://www.president.gov.ua/.  
2. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua/.  
3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.  
4. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/.  
5. Міністерство екології та природних ресурсів України 
http://www.menr.gov.ua/.  

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
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6. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
http://www.dsns.gov.ua/.  
7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rnbo.gov.ua/.  
8. Постійне представництво України при ООН http://ukraineun.org/.  
9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  
10. Всесвітня організація охорони здоров’я http://www.who.int/en/.  
11. http://www.bioethics.net  
12. http://www.bioethics.ca 
Англомовні: 
http://www.biomedcentral.com/bmcmedethics – біомедична бібліотека 
США  
http://www.scidev.net/dossiers/index.cfm?fuseaction=dossierItem 
&dossier=5 
 – сайт The Science and Development Network (SciDev.Net) 
http://ec.europa.eu/research/science-
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1241 – сайт комісії Ради 
Європи з етики 
http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/ethics.htm – сайт 
Європейської групи SCIENCE AND SOCIETY  
www.uic.edu/sph/glakes/global/conferences/sofia2003 – матеріали 
Міжнародної конференції з етики в медичних дослідженнях (червень 
2003 р.) 
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php – сайт ЮНЕСКО 
http://astro.temple.edu/~dialogue/geth.htm – сайт центру «Global Ethics» 
http://www.linacre.org – інформація з багатьох біоетичних питань 
http://www.cwru.edu/med/bioethics/bioethics.html – сайт кафери 
біомедичної етики університету м. Вісконсін 
http://www.ll.georgetown.edu/find/resource_display_subject.cfm 
?topic_id=115 – Національний центр біоетичної літератури Georgtown 
University (збірки книг, журналів та інших документів) 
http://www.mcw.edu/bioethics/ – інформація Центру вивчення біоетики 
медичного коледжу м. Вісконсін 
http://www.ajobonline.com/ – пошуковий сайт американського журналу 
«Bioethics online» 
http://www.nih.gov/sigs/bioethics/ – сайт біоетичних ресурсів 
Національного інституту здоров’я США (література, посилання, закони) 

 
Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного 
вивчення, здійснюються згідно з «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП». Посилання на відповідний документ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ .  

http://www.dsns.gov.ua/
http://www.rnbo.gov.ua/
http://ukraineun.org/
http://www.nato.int/
http://www.who.int/en/
http://www.bioethics.net/
http://www.bioethics.ca/
http://www.biomedcentral.com/bmcmedethics
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1241
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1241
http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/ethics.htm
http://www.uic.edu/sph/glakes/global/conferences/sofia2003
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php
http://astro.temple.edu/~dialogue/geth.htm
http://www.linacre.org/
http://www.cwru.edu/med/bioethics/bioethics.html
http://www.mcw.edu/bioethics/
http://www.ajobonline.com/
http://www.nih.gov/sigs/bioethics/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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Процедура перездачі модулів здійснюється згідно з:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . 

Оголошення стосовно термінів здачі частин освітньої компоненти 
публікуються на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

 
Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих 
у неформальній та інформальній освіті відповідного до «Положення про 
неформальну та інформальну освіту НУВГП» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/  

Зокрема на різних платформах, таких як: Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для 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 освітньої компоненти 
освітньої програми та перевірялись при поточному оцінюванні. 

 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультування студентів, щодо правових аспектів біоетики та 
біобезпеки проводиться адвокатами – практиками із Адвокатського бюро 
Миколи Бляшина, м. Рівне. 

 
Правила академічної доброчесності 

Відповідно до «Правил поведінки під час семестрового контролю» 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navchnauk-tsentr-
nezalezhnohootsiniuvanniaznan/dokumenti при порушенні правил поведінки 
студентом під час проходження підсумкових контролів адміністратор має 
право перервати спробу контролю та анулювати отриманий результат. 
Студенту знижується оцінка за недотримання академічної доброчесності 
(списування) під час виконання окремих завдань у відповідності до ступеня 
порушення.  

Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показникам 
забезпечення якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положеннями 
відділу якості освіти НУВГП, https://naqa.gov.ua/ Відділ якості освіти НУВГП: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti На сторінці якість 
освіти сайту НУВГП – http://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj 
представлені документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт (проєктів), кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності). 

 
Вимоги до відвідування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnohootsiniuvanniaznan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnohootsiniuvanniaznan/dokumenti
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj
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Всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студент не 
має права пропускати заняття без поважних причин. Якщо заняття 
пропущене з об’єктивних причин, то він зобов’язаний самостійно 
опрацювати пропущений матеріал. У будь-якому випадку студенти 
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 
видів робіт, передбачених курсом. 

Кожен студент має право оформити індивідуальний графік навчання 
відповідно до «Положення про індивідуальний графік навчання студентів 
денної форми навчання НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/ 6226/. 
Використання мобільних телефонів та ноутбуків на заняттях, для 
ефективнішого процесу роботи, дозволяється. 

 
Оновлення 

Оновлення курсу проводиться щорічно на основі наукових досягнень і 
сучасних практик. Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до 
процедури оновлення дисципліни шляхом внесення пропозицій щодо 
новітніх досягнень в галузі. Така ініціатива може бути підставою для 
отримання додаткових балів. 

 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, 
зокрема під час академічної мобільності, визначаються 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/ . З 
іншими питаннями організації освітнього процесу можна ознайомитись з 
переліку локальних нормативних документів, що регламентують 
організацію освітнього процесу в НУВГП 
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti/. 

 

                                                                                                                

Лектор   Бляшина Марія Володимирівна, к.т.н., ст. викладач 
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