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

Забезпечення надійності будівель і споруд завжди залишається одним із 
ключових при їх проектуванні, будівництві та експлуатації. Крім того, 

гідротехнічні споруди відносять до потенційно небезпечних об’єктів, наслідки 

відмови яких призводять до значних, часом катастрофічних, наслідків. 
Основна мета викладання дисципліни “Надійність гідротехнічних споруд та 

систем” – дати майбутнім бакалаврам знань та навичок в області практичного 

застосування методів теорії надійності. 

дати майбутнім фахівцям.  
Основними задачами навчальної дисципліни є: 

– ознайомити із основними відомостями з теорії надійності; 

– ознайомити студентів з сучасними підходами до забезпечення, аналізу та 

оцінки надійності гідротехнічних об’єктів з врахуванням невизначеності 
інформації; 

– сприяти розвитку інтересу молодих спеціалістів до впровадження підходів 

та методів математичної теорії надійності в практику розрахунків 
гідротехнічних об’єктів, аналізу їх стану; 

– оптимізації проектних рішень, умов експлуатації та технічного 

обслуговування;  

– дати практичні навички з застосування методів теорії надійності при 
моделюванні визначальних факторів, розрахунках конструкцій та споруд; 

– ознайомити з перспективами впровадження теорії надійності в практику 

проектування та розрахунків гідроспоруд. 

Методи навчання. Під час лекційного курсу застосовуються мультимедійні 

презентації, таблиці, дискусійне обговорення проблемних 

питань. На практичних заняттях застосовуються 
нормативні матеріали, розрахункові схеми, графіки; 

проведення аналізу конкретних ситуацій (case study); 

розв’язання ситуаційних задач. 

Посилання на роз–

міщення  навчальної 

дисципліни на 
навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/search.php?search 
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Компетентності 

При вивченні навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня мають набути компетентності: 
ФК1 – Здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 

розрахункові та експериментальні методи досліджень, математичного і 

комп’ютерного моделювання у процесі професійної дільності;  

ФК4 – Здатність оцінювати потреби споживачів у водних ресурсах; на основі 
застосування схем комплексного використання і охорони вод організовувати їх 

розподіл, визначати антропогенне навантаження на басейни річок та здійснювати 

контроль за раціональним використанням водних ресурсів;  

ФК9 – Здатність брати участь в проектуванні гідротехнічних, 

водогосподарських та природоохоронних об’єктів, у тому числі з використанням 

програмних систем автоматизованого проектування, складати окремі види 

технічної документації в складі проектів;  

ФК15 – Здатність застосовувати відомі математичні моделі при розробці 

алгоритмів автоматизованого обрахунку параметрів водних процесів;  

ФК17 – Здатність здійснювати нагляд та експлуатацію, догляд за технічним 

станом водогосподарських споруд, їх обстеження, проведення своєчасного 
технічного обслуговування та ремонту; 

ФК18 – Здатність виявляти причини виникнення та негативні наслідки 

шкідливої дії води, визначати методи захисту територій від шкідливої дії води; 
здійснювати розрахунки та проектувати захисні споруди; 

ФК19 – Здатність визначати вплив природокористування на довкілля, 

обґрунтовувати необхідні заходи з природооблаштування території. 

Програмні результати навчання 

РН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-наукових знань, 
застосовувати їх у пошуку рішень в професійній діяльності, аргументовано 

інтерпретувати їх результати.  

РН5. Описувати будову гідротехнічних, водогосподарських і  

природоохоронних споруд та пояснювати принцип застосування відповідних 
водних технологій.  

РН7. Оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, 

гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості території будівництва при 
проектуванні та зведенні будівельних об'єктів. 

РН12. Виконувати техніко-економічне обґрунтування конструкцій, 

технологічних процесів, водних технологій та здійснювати пошук оптимальних 

рішень створення будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, якості, 
довговічності та екологічності. 

РН23. Виконувати операції діагностування, технічного обслуговування, 

ремонту та реконструкції гідротехнічних, водогосподарських та 
природоохоронних об’єктів. 

Перелік соціальних, ”м’яких“ навичок (softskills) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей при 

діях в нестандартних ситуаціях, критичності та самокритичності при аналізі цих 



ідей;  

ЗК3. Знання і розуміння фундаментальних законів природи та здатність 

ефективно застосовувати закони природничо-наукових дисциплін і механіки у 
професійній діяльності. 

ЗК6. Здатність самостійно оволодівати знаннями, виконуючи пошук, 

оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних 

джерел. 
ЗК7. Здатність володіти основними методами безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків 

аварій, катастроф, стихійних лих, володіння культурою безпеки, екологічною 
свідомістю.  

Структура навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  Задачі надійності гідротехнічних об’єктів 

Тема 1. Предмет теорії надійності.  

(лекції – 2/ 0 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 1/1 год.) 
Теорія надійності як прикладна наукова дисципліна. Об’єкт в теорії надійності. 

Функція за вимогою. Надійність як інтегральна властивість якості об’єкта. 

Поняття надійності гідротехнічного об’єкта.  

Тема 2. Відмови гідротехнічних об’єктів.  
(лекції – 2/ 0,5 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 4/ 6 год.) 

Поняття відмови. Відмова технічного об’єкта як випадкова подія та як подія-

припущення. Загальна класифікація відмов гідротехнічних об’єктів. Аварії.  
Тема 3. Причини відмов та аварій на гідротехнічних об’єктах.  

(лекції – 2/ 0 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 5/ 7 год.) 

Приклади відмов та аварій на гідротехнічних об’єктах. Основні причини відмов 

та аварій на гідротехнічних об’єктах. Відмови внаслідок спільних причин.  
Тема 4. Задачі надійності гідротехнічних об’єктів.  

(лекції – 2/ 0,5 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 16/ 20 год.) 

Основна задача надійності. Абсолютна оптимізація надійності, методи умовної 
оптимізації, концепція практично досяжного мінімального ризику. Задачі 

проектної та експлуатаційної надійності.  

Тема 5. Оцінка надійності за станами.  

(лекції – 2/ 0 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 2/ 4 год.) 
Показники стану. Оцінка експлуатаційної надійності на основі розпізнавання 

станів. Основні стани технічних об’єктів. Метод граничних станів. 

Тема 6. Показники надійності.  

(лекції – 2/ 0 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 2/ 4 год.) 

Імовірнісна міра надійності. Основні показники надійності. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  Моделі теорії надійності 

Тема 7. Невизначеність даних та методи її подолання.  

(лекції – 2/ 0 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 10/ 14 год.) 

Невизначеність факторів. Підходи до подолання невизначеності даних. 

Подолання стохастичної невизначеності даних як випадкових величин. Подолання 
невизначеності експертних оцінок.  

Тема 8. Основи системної теорії надійності.  



(лекції – 2/ 0,5 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 10/ 14 год.) 

Системна теорія як один з напрямків в математичній теорії надійності. 

Статистичні моделі системної теорії надійності. Експоненціальний закон 
надійності, стаціонарний пуасонівський потік випадкових подій. 

Тема 9. Елементарні моделі системної теорії надійності.  

(лекції – 2/ 0 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 24/ 32 год.) 

Залежність надійності об’єкта від часу. Модель Вейбула – розподіл Вейбула, 
закон Вейбула-Гнеденко. Надійність відновлюваних об’єктів. Узагальнення 

елементарних моделей системної надійності.  

Тема 10. Логічні схеми системної теорії надійності.  

(лекції – 2/ 0 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 12/ 16 год.) 

Схеми послідовного та паралельного з’єднання елементів за надійністю. 

Система без надмірності. Система із резервуванням. 

Тема 11. Графоаналітичні методи системної теорії надійності.  

(лекції – 2/ 0 год.; практичні заняття – 4/ 2 год.; самостійна – 10/ 14 год.) 

Евристичні прийоми досліджень. Формалізація причинно-наслідкових діаграм. 

Формальні графоаналітичні методи системної теорії надійності – метод аналізу 
дерев подій, метод аналізу дерев відмов (несправностей, помилок). 

Тема 12. Основи параметричної теорії надійності.  

(лекції – 2/ 0,5 год.; практичні заняття – 2/ 1 год.; самостійна – 2/ 2 год.) 

Параметрична теорія як один з напрямків в математичній теорії надійності. 
Задача стохастичної динаміки. Метод умовних функцій надійності В. В. Болотіна. 

Метод перерізів випадкових процесів. Елементарні моделі параметричної 

надійності. 
 

Примітка: В  чисельнику  зазначені  години  для  денної  форми  навчання,  а  в  

знаменнику – для заочної. 

Практичні заняття. 

Теми практичних занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1. Формулювання поняття надійності та 

визначення основних властивостей надійності 
гідротехнічного об’єкта. 

2 1,0 

Тема 2. Складання переліку відмов гідротехнічного 
об’єкта 

2 1,0 

Тема 3. Складання переліку можливих причин відмов 

гідротехнічного об’єкта 

2 1,0 

Тема 4. Формулювання задачі надійності 

гідротехнічного об’єкта 

2 1,0 

Тема 5. Визначення станів гідротехнічного об’єкта 2 1,0 

Тема 6. Складання переліку та визначення 
розрахункових показників надійності гідротехнічного 

2 1,0 



об’єкта 

Тема 7. Визначення параметрів розподілу даних 
напрацювання гідротехнічного об’єкта на відмову як 

випадкових величин 

2 1,0 

Тема 8. Розкриття невизначеності. Побудова емпіричної 

функції розподілу і функції забезпеченості 

напрацювання гідротехнічного об’єкта на відмову за 
вибірковими даними 

2 1,0 

Тема 9. Використання експоненціального закону при 

моделюванні напрацювання гідротехнічного об’єкта на 

відмову 

2 1,0 

Тема 10. Складання логічних схем надійності 

гідротехнічного об’єкта як системи 

2 1,0 

Тема 11. Використання логіко-імовірнісних методів 

аналізу дерев подій та аналізу дерев відмов 

4 2,0 

Тема 12. Оцінка параметричної надійності 
гідротехнічних об’єктів на основі моделей відмов типу 

“навантаження – несуча здатність” та “параметр – 

допуск”. 

2 1,0 

Разом 26 14 

Самостійна робота 

Самостійна робота є методом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента може 

виконуватися в бібліотеці, навчальних аудиторіях та в домашніх умовах.  

Теми для самостійного опрацювання 

Теми практичних занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Приклади відмов і аварій на гідротехнічних споруд 10 14 

2. Прямі і зворотні задачі надійності 10 14 

3. Метод граничних станів 10 14 

4. Проблеми невизначеності в гідротехніці 10 14 

5. Параметрична ідентифікація розрахункових 

моделей 

10 14 

6. Модель Вейбула 12 16 

7. Основи системного моделювання. Задачі 

системного моделювання надійності. Моделі 
“чорна”, “сіра” та “біла” скриньки 

12 16 

8. Логічні схеми системної теорії надійності 12 16 

9. Графоаналітичні методи системної теорії 
надійності 

12 16 

Разом 98 134 
 

 



Методи оцінювання та структура оцінки 

Методи оцінювання знань базується на проведенні контролю роботи студентів 
та оцінюванні ступеня засвоєння вивченого матеріалу. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час лекційних та 

практичних занять таким чином: 
- усне опитування студентів під час лекцій та практичних занять; 

- перевірка та захист виконаних практичних та індивідуальних завдань; 

- складання модульного контролю. 

Ступінь засвоєння студентами вивченого матеріалу оцінюється шляхом 
тестування з використанням технічних засобів. Поточний контроль знань 

студентів (змістові модулі 1, 2) проводиться у Центрі незалежного оцінювання 

знань НУВГП. Знання за першим змістовим модулем оцінюються у 20 балів, за 

другим  – у 20 балів, поточне оцінювання, в тому числі практичні та індивідуальні 
завдання  – 60 балів.  

У випадку отримання студентом менше 60 балів за виконання практичних 

занять та поточного контролю знань (змістові модулі 1, 2), або не проходження 
хоча б одного змістового модуля, він повинен складати підсумковий контроль 

знань.  

У випадку отримання студентом 60, або більше балів, за виконання практичних 

робіт та повного проходження поточного контролю знань (змістові модулі 1, 2), 
він може не складати підсумковий контроль знань (залік). Таким чином, 

максимальна оцінка знань з навчальної дисципліни “Надійність гідротехнічних 

споруд та систем” становить 100 балів.  
Структуру оцінки поточного (змістові модулі 1, 2) та поточного контролю знань 

за трьома рівнями (1 – достатній рівень складності, 2 – вище достатнього рівня 

складності, 3 – високий рівень складності) показано в таблиці. 

Таблиця формування білетів тестових завдань (модулі 1 та 2) 

Рівень 

складності 

Загальна  

кількість завдань в 

базі 

Кількість 

завдань 

в білеті 

Оцінка завдань (бали) 

за одне загальна 

1 100 20 0,5 0-10 

2 35 8 1,0 0-8 

3 15 1 2,0 0-2 

 150 29  0-20 

У випадку отримання студентом менше 60 балів за виконання практичних 
завдань або не проходження хоча б одного змістового модуля, він повинен 
складати підсумковий контроль знань (залік) шляхом тестування. 

Таблиця формування тестового завдання підсумкового контролю знань (залік)  

Рівень 

складності 

Загальна  

кількість завдань в 

базі 

Кількість 

завдань 

в білеті 

Оцінка завдань (бали) 

за одне загальна 

1 200 30 0,9 0-27 



2 70 9 1,0 0-9 

3 30 1 4,0 0-4 

 300 40  0-40 

 

Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 

підсумкового контролів знань і  надають студентам можливість подавати апеляції: 
- Положення про навчально-науковий центр незалежного оцінювання 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184; 
- Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти, http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

- Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
(семестровий поточний контроль) зі змінами та доповненнями,  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti. 
 

Місце навчальної дисципліни в освітній траєкторії здобувача вищої освіти 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна “Надійність гідротехнічних 

споруд та систем” є складовою частиною обов’язкових компонент освітньої 

програми для підготовки студентів за спеціальністю „Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та  водні технології” 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає наявність системних та ґрунтовних 

знань із раніше вивчених дисциплін: “Гідравліка”, “Вища математика”, 

“Гідротехнічні споруди”, “Інженерні конструкції”, “Гідрологія”. 
Матеріал навчальної дисципліни “Надійність гідротехнічних споруд та систем” 

необхідний для виконання курсових проектів та магістерських робіт. 

Поєднання навчання та досліджень 

Результати досліджень студентів за науковими індивідуальними темами 

висвітлюються в курсових проектах і магістерських роботах, доповідях на 
науково-технічних конференціях, наукових публікаціях у «Студентському 

віснику» НУВГП (ISSN 2313-0431), а також обговорюються під час практичних 

занять. Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в наукових 
звітах, статтях, дисертаціях, впроваджуються у навчальний процес (що фіксується 

у силабусах) і використовуються при проведенні лекційних та практичних занять. 

 

 
 

Інформаційні ресурси 

Рекомендована література 

Всі навчально-методичні матеріали (силабус, методичні вказівки, навчальні 
посібники, ДСТУ, презентації, контрольні питання) вільно доступні на сторінці 

дисципліни в Навчальній платформі НУВГП: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4248   
 Основна література 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4248


1. Болотин В.В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах 

сооружений. –М.: Стройиздат, 1981. 

2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные 
приложения. -М.: Наука, 1988.  

3. Аварии и повреждения больших плотин/ Под ред. А.А. Борового. –М.: 

Энергоатомиздат, 1986. 

4. 3. Беллендир Е.Н., Ивашинцов Д.А., Финагенов О.М., Шульман С.Г. 
Вероятностные методы оценки надежности грунтовых гидротехнических 

сооружений// СПб.: В 2-х томах. Изд-во ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 

2003, 2004. 
5. Бобровський А.Л., Стефанишин Д.В. Термінологічний словник з надійності 

та безпеки гідротехнічних об’єктів: Словник, довідкові матеріали. –Рівне, 

2005.  

6. Векслер А.Б., Ивашинцов Д.А., Стефанишин Д.В. Надежность, социальная и 
экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и 

принятие решений// –СПб.: Изд-во ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2002. 

7. Львов А.В., Федоров М.П., Шульман С.Г. Надежность и экологическая 
безопасность гидроэнергетических установок. –СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. 

8. Мирцхулава Ц.Е. Надежность больших каналов. –М.: Колос, 1981. 

9. Мирцхулава Ц.Е. Надежность гидромелиоративных сооружений. –М.: 

Колос, 1974. 
10. 12. Науменко І.І.  Оцінка надійності водогосподарських об’єктів. НУВГП. 

Рівне. – 2006.   

Допоміжна література 
11. ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і 

споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні 

положення – К., Міністерство регіонального розвитку і будівництва України. 

– 2010. – 40с.  
12. ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної 

безпеки будівель і споруд. – К., 2018. – 36 с. 
13. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення. – К.: 

Держстандарт України, 1995. – 91 с. 

14. ДСТУ  2861-94  Надійність  техніки.  Аналіз  надійності. Основні  

положення.  – К. : Держстандарт України, 1995. – 33 с. 
Інформаційні ресурси 

  1. Кабінет Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Рівненська державна обласна бібліотека – http://www.libr.rv.ua/ 

3. Наукова бібліотека – http://www.library.snu.edu.ua/ 

4. Бібліотека НУВГП – http://www.rstu.rv.ua/book.html/ 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та перескладання 

Перескладання тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного матеріалу 

здійснюється згідно з Порядком ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273.  

http://www.libr.rv.ua/
http://www.rada.kiev/ua
http://www.rstu.rv.ua/book.html
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273


Студенти повинні виконати ряд завдань для оцінювання, виконаних на 

практичних заняттях. Одним із важливих елементів оцінки є своєчасне подання 

роботи на оцінювання. Пізні роботи не приймаються. Однак викладач може 
продовжити терміни, якщо у студента є пом’якшуючі обставини. Студенти можуть 

звернутися до свого викладача в разі виникнення особистих чи надзвичайних 

ситуацій.  

У разі виникнення проблем здобувачі вищої освіти можуть скористатись 
«Порядком звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в 

НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/. 

Правила академічної доброчесності 

Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути чесними у своїх 
стосунках, що поширюється на поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. 

Студентоцентризм має вирішальне значення для розуміння серйозності ставлення 

до  академічної недоброчесності та неправомірної поведінки. Студенти повинні 

самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише результати власних зусиль 
та оригінальної праці. У той час як студентам рекомендується працювати один з 

одним та обмінюватися ідеями, та обмін текстом, кодом або чимось подібним для 

виконання окремих завдань є недопустимим. Студенти, які порушують Кодекс 

честі університету, не отримають бали за ці завдання, а в разі грубих порушень, 
курс не буде їм зараховано і студенти будуть направлені на повторне вивчення. 

При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких робіт може проводитись 

перевірка на плагіат.  
Академічна недоброчесність в університеті неприпустима. 

В цілому студенти та викладачі повинні дотримуватись:  

Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти зі змінами та доповненнями, http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316; 
Кодекс честі студентів, http://ep3.nuwm.edu.ua/4917; 

Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників НУВГП, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4916; 
Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325. 
 

 

Вимоги до відвідування 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти є обов’язковими. У випадку 

пропуску занять здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати (виконати 

практичну роботу, вивчити матеріали лекцій, тощо). Пропуск з поважної причини 
вважається тим, що відбувся внаслідок: хвороби (довідка з лікарні); якщо здобувач 

вищої освіти є учасником мобільності; якщо здобувач освіти знаходиться на 

індивідуальному плані і виконує усі вимоги відповідно до «Положення про 

індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання Національного 
університету водного господарства та природокористування», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226 

Завдання для відпрацювання здобувач вищої освіти отримує безпосередньо у 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226


викладача, або надсилає запит на корпоративну пошту викладачу. Усі матеріали 

відпрацювання здаються викладачеві особисто здобувачем вищої освіти або 

надсилаються на корпоративну пошту викладачу. 

Неформальна та інформальна освіта 

Неформальна та інформальна освіта надається  відповідно з Положенням 

про неформальну та інформальну освіту НУВГП, затвердженому Вченою радою 

НУВГП (Протокол №4 від 24 квітня 2020 р.), http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання зворотної інформації про дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам буде запропоновано відповісти на ряд 

питань щодо врахування в поточному курсі їх побажань. Після завершення курсу, 

для покращення якості викладання освітнього компоненту і отримання зворотного 
зв’язку від студентів, їм буде запропоновано заповнити Google форму. 

Оновлення* 

Силабус переглядається кожного навчального року. При цьому 

враховуються пропозиції стейкхолдерів, а також побажання студентів, висловлені 

під час занять та в процесі опитування (анкетування). 

Навчання осіб з інвалідністю 

Навчання здобувачів вищої освіти з особливими потребами регулюється: 

«Концепцією щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами 

(осіб з інвалідністю) у Національному університеті водного господарства та 

природокористування», http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913; 
«Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення у Національному університеті водного господарства та 

природокористування», http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju та іншими 
нормативними документами. 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 Лектор             Дем’янюк Алла Володимирівна 
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