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дисципліни, 

в т.ч. мета та 

цілі 

майбутніх фахівців. Дисципліна викладається для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології» спеціалізації «Водна 

інженерія і технології».  Курс знайомить з сутністю 

агроінженерії як науки, основними проблемами і 

перспективами впровадження науково обґрунтованих 

інженерних рішень на різних етапах вирощування 

сільськогосподарських культур. 

 У сучасних умовах різко зростають масштаби 

природокористування та рівень антропогенного 

навантаження на оточуюче природне середовище. 

Ефективний розвиток аграрного виробництва в цілому 

можливий лише за умов раціонального 

природокористування, що визначає необхідність 

впровадження науково обґрунтованих інженерних 

рішень на різних етапах вирощування сільгоспкультур як 

у сучасних погодно-кліматичних умовах, так і на 

перспективу їх змін. 

Мета курсу «Агроінженерія» – формування системи 

знань про основні закономірності аграрного виробництва 

у відповідності сучасним еколого-економічним вимогам; 

проблеми і перспективи впровадження новітніх 

технологій в аграрній галузі; роль водних технологій у 

забезпеченні сталого виробництва рослинницької 

продукції; основні технологічні процеси і технічні 

засоби на різних етапах вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Завдання дисципліни: ознайомлення з сутністю 

агроінженерії як науки, основними проблемами і 

перспективами впровадження науково обґрунтованих 

інженерних рішень на різних етапах вирощування 

сільськогосподарських культур як у сучасних погодно-

кліматичних умовах, так і на перспективу їх змін. 

Студент повинен знати: предмет, мету і завдання 

дисципліни; наукові засади раціонального 

природокористування й охорони довкілля; умови 

формування та сучасний рівень антропогенного впливу 

на довкілля; сучасні еколого-економічні вимоги до 

аграрного виробництва; сутність та еколого-економічні 

аспекти меліорації земель; методи і способи осушення 

земель; види та способи зрошення земель; новітні світові 

тенденції формування агротехнологій; сучасні 

досягнення в галузі вирощування основних польових 

культур; новітнє матеріально-технічне забезпечення; 
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основні системи обробітку ґрунту;  види органічних і 

мінеральних добрив і систему їх застосування; основні 

заходи боротьби з шкідливими організмами і систему їх 

застосування; введення і освоєння сівозмін; нормативно-

законодавчі документи  в галузі природокористування. 

Студент повинен вміти: обґрунтовувати необхідність 

реалізації меліоративних заходів; розробляти структуру 

посівних площ і схем сівозмін; підбирати систему 

обробітку ґрунту під культури сівозміни; обґрунтовувати 

вибір засобів механізації для оптимізації та реалізації 

технологій вирощування основних польових культур; 

застосовувати добрива сумісно з засобами захисту 

рослин. 

Посилання на 

розміщення 

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=962  

Компетентності Загальні: 

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 

природничих дисциплін і механіки у професійній 

діяльності. 

ЗК6. Здатність самостійно оволодівати знаннями, 

виконуючи пошук, оброблення та аналіз інформації з 

різних усних, письмових та електронних джерел. 

Спеціальні: 

ФК2. Здатність вирішувати науково-технічні завдання в 

предметній галузі шляхом впровадження досягнень 

науки, інноваційних та комп’ютерних технологій, 

сучасних машин, обладнання, матеріалів і конструкцій. 

ФК5. Здатність виконувати інженерні розрахунки 

параметрів водних потоків, визначати гідродинамічні 

навантаження на конструктивні елементи гідротехнічних 

споруд та оцінювати їх стійкість.  

ФК13. Здатність впроваджувати інноваційні технології, 

сучасні машини та обладнання при будівництві, 

експлуатації та реконструкції гідротехнічних споруд та 

об’єктів. 

ФК18. Здатність визначати вплив природокористування 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=962
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на довкілля, обґрунтувати заходи з 

природооблаштування території (меліоративні заходи, 

зокрема гідротехнічні, культуртехнічні, хімічні, 

агротехнічні, агролісотехнічні меліорації тощо). 

Програмні 

результати 

навчання 

РН1. Володіти соціально-гуманітарними, природничо-

науковими та професійними знаннями, формулювати 

ідеї, концепції з метою застосування в діяльності 

академічного або фахового спрямування. 

РН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, 

природничо-наукових знань, застосовувати їх у пошуку 

рішень в професійній діяльності, аргументовано 

інтерпретувати їх результати. 

РН16. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, 

природничо-наукових знань та професійної інформації 

для вирішення питань майбутньої фахової діяльності. 

РН17. На основі персоніфікованих знань брати участь у 

професійних тренінгах, дискусіях, обговореннях. 

РН18. На основі гуманітарних та професійних знань 

дотримуватися морально-етичних засад у професійній 

діяльності. 

РН19. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, 

що виникають у процесі професійної діяльності, 

проявляти самостійність та формувати почуття 

відповідальності за виконувану роботу. 

РН20. Проявляти позитивну професійну, соціальну та 

емоційну поведінку і адаптувати її до системи 

загальнолюдських цінностей 

РН21. Оволодіння навичками працювати самостійно 

(кваліфікаційна робота), або в групі (лабораторні роботи, 

включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння 

отримати результат у рамках обмеженого часу з 

наголосом на професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

Здатність до: 

- самостійно працювати над підготовкою до занять та 

виконанням завдань; 

- навчання та саморозвитку; 

- пошуку інформації для виконання поставлених завдань  

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1. Основи агроінженерії 

Тема 1. Сутність агроінженерії як науки: проблеми і 

перспективи. Предмет, мета та завдання дисципліни.  

Агроінженерія як наука. Основні поняття в 

агроінженерії. Характеристика основних етапів розвитку 

агротехнологій. Характеристика агротехнологій за 

рівнем інтенсифікації виробництва. Інтенсивні та 
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індустріальні технології вирощування сільгоспкультур. 

Примітивні або екстенсивні технології вирощування 

сільгоспкультур. Проміжні, або інтегровані технології 

вирощування сільгоспкультур. Проблеми і перспективи 

впровадження новітніх технологій в аграрній та 

суміжних галузях.  

Лекційних занять – 2/0 год., лабораторних занять – 0/0 

год., самостійна робота – 8/15 год. 

Тема 2. Наукові основи сучасних агротехнологій. 

Абіотичний потенціал агротехнологій і його раціональне 

використання.  Нові напрями розвитку теорії і практики 

агротехнологій.    

Лекційних занять – 2/0 год., лабораторних занять – 2/0 

год., самостійна робота – 8/15 год. 

Тема 3. Ґрунти як основний засіб 

сільськогосподарського виробництва. Наукові основи 

впровадження сівозмін. Родючість ґрунту: види та  

фактори лімітування. Оптимальні показники родючості 

ґрунтів. Водно-фізичні властивості та водний режим 

ґрунту. Поняття сівозміни. Причини необхідності 

чергування культур у сівозміні. Класифікація сівозмін. 

Лекційних занять – 2/1 год., лабораторних занять – 12/4 

год., самостійна робота – 18/16 год. 

Всього за змістовим модулем 1: лекційних занять – 6/1 

год., лабораторних занять – 14/4 год., самостійна робота 

– 32/46 год. 

Змістовий модуль 2.  

Сучасні технології в агроінженерії 

Тема 4. Роль водних технологій у забезпеченні 

сталого виробництва рослинницької продукції.  Види 

меліоративних робіт і класифікація меліоративної 

техніки. Сучасні виклики виробництву рослинницької 

продукції у контексті водної, енергетичної та 

продовольчої криз. Сутність та еколого-економічні 

аспекти меліорації земель. Вплив меліорації земель 

(зрошення та осушення) на ґрунт. Види меліоративних 

робіт. Класифікація меліоративних машин і агротехнічні 

вимоги до них. Сучасні машини для зрошення земель. 

Лекційних занять – 2/1 год., лабораторних занять – 8/4 

год., самостійна робота – 14/16 год. 

Тема 5.   Основні системи обробітку ґрунту: No-till. 

Strip-till. Мinі-till. Verti-till.   Поняття про систему 

обробітку ґрунту. Порівняння основних систем 

обробітку ґрунту, їх переваги та недоліки. 

Лекційних занять – 2/0 год., лабораторних занять – 0/0 
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год., самостійна робота – 10/15 год. 

Тема 6. Технологічні процеси і технічні засоби 

внесення добрив та захисту посівів. Технологічний 

процес підготовки і внесення органічних та мінеральних 

добрив. Основні методи боротьби з бур’янами, 

шкідниками та хворобами сільськогосподарських 

культур.  

Лекційних занять – 2/0 год., лабораторних занять – 4/0 

год., самостійна робота – 10/16 год. 

Тема 7.  Особливості органічного та точного 

землеробства. Принципи органічного землеробства. 

Переваги та ризики впровадження органічного 

землеробства. Світові тенденції розвитку органічного 

землеробства. Органічне землеробство і його розвиток в 

Україні. Сертифікація органічної сільськогосподарської 

продукції. Сутність системи точного землеробства. 

Складності та перспективи впровадження точного 

землеробства. Основні компоненти системи точного 

землеробства та базові технології, що використовуються. 

Лекційних занять – 2/0 год., лабораторних занять – 2/2 

год., самостійна робота – 12/15 год. 

Всього за змістовим модулем 2: лекційних занять – 8/1 

год., лабораторних занять – 14/6 год., самостійна робота 

– 46/62 год. 

Всього: лекційних занять – 14/2 год., лабораторних 

занять – 28/10 год., самостійна робота – 78/108 год. 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Змістовий модуль 1. Основи агроінженерії 

1 

Класифікація сільськогосподарських 

культу залежно від їх вимог до 

абіотичних факторів 

2  

2 
Ознайомлення з методами та приладами 

вимірювання вологості ґрунту 
2 2 

3 

Визначення водно-фізичних 

властивостей ґрунту (розрахунок 

вологості та вологозапасів ґрунту) 

2 2 

4 
Визначення вмісту солей в ґрунтів з 

використання солеміру Ezodo E7200  
2  

5 

Визначення показників родючості 

ґрунту з використанням цифрового 

аналізатора DL-1835  

2  

6 
Вимірювання щільності ґрунту 

пенетрометром  «ЛАН-М» 
2  
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7 

Проектування науково обґрунтованих 

сівозмін з врахуванням агротехнічних  

заходів 

2  

Разом – змістовий модуль 1 14 4 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології в агроінженерії 

8 

Математична обробка кліматичних 

даних за вегетаційних період, що 

використовується для прогнозування 

врожаю сільськогосподарських культур 

2 2 

9 
Прогноз настання фаз розвитку  

сільськогосподарських культур 
2  

10 
Розрахунок дефіциту водоспоживання 

для року розрахункової забезпеченості 
2 2 

11 

Розрахунок транспірації  

сільськогосподарських культур  та 

дефіциту водоспоживання для умов 

конкретного року 

2  

12 
Розрахунок балансу органічної 

речовини в ґрунті 
2  

13 
Розрахунок необхідної норми внесення 

добрив на запланований урожай 
2  

14 

Визначення дійсно можливого врожаю  

сільськогосподарських культур з 

урахуванням агрокліматичного 

потенціалу території 

2 2 

Разом – змістовий модуль 2 14 6 

Разом 28 10 
 

Методи 

оцінювання та 

структура 

оцінки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи оцінювання знань базуються на проведенні 

контролю роботи здобувачів вищої освіти та оцінюванні 

ступеня засвоєння ними пройденого матеріалу.  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою і 

включає в себе: поточну складову оцінювання знань за 

результатами виконання лабораторних робіт (60 балів); 

модульну складову оцінювання знань шляхом проведення 

двох модульних контролів (МК1 та МК2 по 20 балів,) 

після вивчення кожного змістового модуля, який 

проводять через Центр незалежного оцінювання знань 

НУВГП.  

Набрані здобувачем вищої освіти бали модульної 

складової оцінювання додаються до балів поточної 

складової оцінювання. У разі набрання здобувачем 

мінімально необхідної суми балів (60 балів) і більше, то 

цей результат і є підсумковим результатом складання  

заліку. 

Якщо у кінцевому результаті за поточною та модульною  

складовими оцінювання здобувач вищої освіти не 

набирає мінімально необхідної суми балів (60 балів), тоді 

слід керуватися «Порядком ліквідації академічних 
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заборгованостей в НУВГП», який доступний за 

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

Нормативні документи, що регламентують усіх видів 

контролів знань здобувачів вищої освіти: Положення про 

семестровий поточний та підсумковий контроль 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти», «Порядок 

організації контролю та оцінювання навчальних 

досягнень студентів у європейській кредитно-

трансферній системі (ЄКТС)» та «Система оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти 

(семестровий поточний контроль) зі змінами та 

доповненнями», доступні за посиланням: 

 https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-

tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

 

Шкала оцінювання досягнень студента 
 

№ 

з/п 
Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

Змістовий модуль 1. Основи агроінженерії 

1 
Класифікація сільськогосподарських культу 

залежно від їх вимог до абіотичних факторів 
3 

2 
Ознайомлення з методами та приладами 

вимірювання вологості ґрунту 
4 

3 
Визначення водно-фізичних властивостей ґрунту 

(розрахунок вологості та вологозапасів ґрунту) 
5 

4 
Визначення вмісту  солей в ґрунтів з використання 

солеміру Ezodo E7200  
5 

5 
Визначення показників родючості ґрунту з 

використанням цифрового аналізатора DL-1835  
5 

6 
Вимірювання щільності ґрунту пенетрометром  

«ЛАН-М» 
5 

7 
Проектування науково обґрунтованих сівозмін з 

врахуванням агротехнічних  заходів 
3 

Разом – змістовий модуль 1 30 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології в агроінженерії 

8 

Математична обробка кліматичних даних за 

вегетаційних період, що використовується для 

прогнозування врожаю сільськогосподарських 

культур 

4 

9 
Прогноз настання фаз розвитку  

сільськогосподарських культур 
4 

10 
Розрахунок дефіциту водоспоживання для року 

розрахункової забезпеченості 
5 

11 

Розрахунок транспірації  сільськогосподарських 

культур  та дефіциту водоспоживання для 

конкретного року 

5 

12 Розрахунок балансу органічної речовини в ґрунті 4 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/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
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13 
Розрахунок необхідної норми внесення добрив на 

запланований урожай 
4 

14 

Визначення дійсно можливого врожаю  

сільськогосподарських культур з урахуванням 

агрокліматичного потенціалу території 

4 

Разом – змістовий модуль 2 30 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Модульна складова оцінювання 

Модульний контроль № 1 20 

Модульний контроль № 2 20 

Всього модульна складова оцінювання: 40 

Разом 100 

 

Таблиця щодо формування білету  

тестового завдання модульного контролю № 1 

Рівень 

склад-

ності 

Назва файлу 

Загальна 

к-сть 

завдань 

в базі 

Кількість 

завдань 

в білеті 

Оцінка завдань 

(бали) 

за 

одне 
загальна 

1 

Агроінженерія. 

1 Рів._1 

Мод.doc 

105 20 0,4 8 

2 

Агроінженерія. 

2 Рів._1 

Мод.doc 

30 10 0,7 7 

3 

Агроінженерія. 

3 Рів._1 

Мод.doc 

15 5 1 5 

 Всього 150 35  20 

 

Таблиця щодо формування білету  

тестового завдання модульного контролю № 2 

Рівень 

склад-

ності 

Назва файлу 

Загальна 

к-сть 

завдань 

в базі 

Кількість 

завдань 

в білеті 

Оцінка завдань 

(бали) 

за 

одне 
загальна 

1 

Агроінженерія. 

1 Рів._2 

Мод.doc 

105 20 0,4 8 

2 

Агроінженерія. 

2 Рів._2 

Мод.doc 

30 10 0,7 7 

3 

Агроінженерія. 

3 Рів._2 

Мод.doc 

15 5 1 5 

 Всього 150 35  20 

Запитання для 1-го та 3-го рівнів складності 

передбачають лише одну правильну відповідь з поміж  

запропонованих п’яти варіантів, а для 2-го рівня – дві або 

три. 
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Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна «Агроінженерія» входить до  

вибіркового блоку, її вивченню передують: «Інженерна 

геодезія та основи геоінформатики», «Інженерна геологія 

та гідрогеологія», «Використання та охорона водних 

ресурсів», «Основи раціонального природокористування 

та природооблаштування» та ін.  Вивчення цього курсу 

передує більшості професійних дисциплін: «Водна 

інженерія та водні технології», «Основи технічної 

експлуатації водогосподарських споруд та систем», 

«Організація та технологія гідротехнічного будівництва» 

тощо. 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість залучатися до 

виконання досліджень шляхом долученням до діяльності 

наукових гуртків, роботи з викладачами для участі у 

студентських наукових конференціях, Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських 

студентських Олімпіадах, публікацій у студентських 

наукових збірниках НУВГП та ін. 

Інформаційні 

ресурси 

Основна література:  

1.  Гудзь В.П., Лісовал А.П., Андрієнко  В.О. 

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії. 

Підручник  /  за ред. В.П. Гудзя. К.: Вища школа, 1995. 310 

с. 

2. Машини для обробітку ґрунту та сівби / за ред. В.І. 

Кравчук, Ю.Ф. Мельник. МінАПК України, Дослідницьке, 

2009. 288 с. 

3.  Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Муранов  В.Г. та ін 

Основи гідромеліорацій : навч. посіб. / за ред. проф. А.М. 

Рокочинського. Рівне: НУВГП, 2014. 255 с.  

4. Основи наукових досліджень : навч. посібник / за ред. 

А.М. Рокочинського. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 172 с. 

5. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві / за 

ред. І.П. Примака. Біла Церква, 2003. 384 с.  

6.  Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко  Т.Д. та ін. 

Сільськогосподарські та меліоративні машини : підручник 

/ за ред. Д.Г. Войтюка. К.: Вища освіта, 2004. 544 с. 

Додаткова література:  

1. Агрокліматичний довідник. К.: Метеоиздат, 1966. 40 с. 

2. Гончаров С.М., Волкова Л.А., Волошин В.П. 

Сельскохозяйственные мелиорации: лабораторный 

практикум. К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. 191 с. 

3. Иовенко Н.Г. Водно-физические свойства и водный 

режим почв УССР. Л. : Гидрометеоиздат, 1960. 352 с. 
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Інформаційні ресурси: 

1. Водний кодекс України. Постанова ВР від 06.06.1995 

р. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80. 

2. ДБН В.2.4.-1-99 «Меліоративні системи та споруди». 

К., 1999. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-

page?id_doc=4714. 

3. Закон України «Про меліорацію земель». / 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1389-14. 

4. Міністерство екології та природних ресурсів України / 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://menr.gov.ua/. 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.nuwm.edu.ua/ (http://nuwm.edu.ua/MySql/) 

6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/e-resources/ 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Після проведення заняття (видачі завдання) надається 

термін у 14 днів, впродовж яких здобувач вищої освіти 

повинен здати виконане лабораторне завдання. У 

випадку, якщо здобувач вищої освіти з поважних причин 

(такі як, виникнення особистих чи надзвичайних 

ситуацій) не може у визначений термін здати завдання, 

йому потрібно звернутися до викладача. У такому разі 

термін буде подовжено з урахуванням обставин. 

Інформація щодо можливість доздачі не пройдених у 

визначений термін модульних контролів розміщується та 

періодично оновлюється за посиланням:  

https://exam.nuwm.edu.ua/ у розділі «Новини сайту» на 

навчальній платформі НУВГП.  

Нормативний документ «Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП» доступний за посиланням: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf. 

Правила 

академічної 

доброчесності 

Правила академічної доброчесності повинні 

дотримуватися усі працівники та здобувачі вищої освіти 

НУВГП. Відповідні нормативні документи, що 

встановлюють та регламентують дотримання 

академічної доброчесності доступні за посиланнями: 

- «Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в Національному університеті 

http://lib.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
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водного господарства та природокористування» 

https://nuwm.edu.ua /sp/akademichna-dobrochesnistj; 

- «Кодекс честі студента» 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj; 

- Академічна доброчесність. Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти https://cutt.ly/ijIIIRQ; 

- Якість освіти. НУВГП https://nuwm.edu.ua/sp. 

Вимоги до 

відвідування 

Здобувачі вищої освіти повинні відвідувати заняття з 

навчальної дисципліни. У випадку, коли з поважної 

причини (зокрема, лікарняні, мобільність, тощо) 

здобувач вищої освіти пропустив заняття, йому потрібно 

звернутися до викладача та отримати для виконання 

завдання. 

На період дії карантинних заходів заняття проводяться у 

дистанційній формі (онлайн) з використанням ресурсу 

Google Meet.  

Вимоги до відвідування занять здобувачами вищої освіти  

регламентують такі нормативні документи: 

- «Положення про індивідуальний графік навчання 

студентів денної форми навчання Національного 

університету водного господарства та 

природокористування» https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti; 

- «Інструкція для здобувачів вищої освіти щодо 

організації та проведення навчальних занять у 

дистанційній формі» https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti. 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

Відповідно до «Положення про неформальну та 

інформальну освіту НУВГП», затвердженому Вченою 

радою НУВГП (Протокол №4 від 24 квітня 2020 р.). 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-

neformaljnoji-osviti/dokumenti при вивченні навчальної 

дисципліни є можливим зарахування результатів 

навчання отриманих шляхом здобуття неформальної та 

інформальної освіти. 

ДОДАТКОВО 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Одним із шляхів отримання зворотної інформації щодо 

навчальної дисципліни є анкетування здобувачів вищої 

освіти. Таке анкетування проводиться щорічно по 

завершенню вивчення курсу і регламентується 

нормативним документом «Порядок опитування 

здобувачів вищої освіти та випускників стосовно якості 

освіти та освітньої діяльності у Національному 

університеті водного господарства та 

природокористування», який доступний для 

ознайомлення за посиланням 

https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti  

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://cutt.ly/ijIIIRQ
https://nuwm.edu.ua/sp
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti
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*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

                             

Лектор Приходько Н.В., к.т.н.,  

старший викладач 

 

 

Оновлення* Оновлення даного силабус може здійснюватися щороку за 

потреби внесення актуальної інформації, а також за 

ініціативи гаранта освітньої програми. При оновленні 

силабусу також передбачається врахування результатів 

щорічного анкетування здобувачів вищої освіти та 

випускників. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Навчання осіб з інвалідністю здійснюється у 

відповідності з нормативним документом «Концепція 

щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами (осіб з інвалідністю) у Національному 

університеті водного господарства та 

природокористування» http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju

