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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета вивчення дисципліни – знати основні принципи класифікації обладнання, яке використовується у 
прокатних цехах, по призначенню, конструкції та технологічним параметрам; конструкції основних видів 
обладнання прокатних станів; основні методи розрахунків технічних можливостей обладнання; технологічні 
схеми розташування обладнання прокатного виробництва; устрій та принцип дії механічного основного 
обладнання прокатного виробництва; устрій та принцип дії механічного допоміжного обладнання прокатного 
виробництва; залежність надійності технологічних процесів від надійності і безвідмовності механічного 
обладнання; тенденції і перспективи розвитку прокатного виробництва. Вміти компанувати окремі агрегати в 
технологічні лінії; проводити порівняльну оцінку переваг та недоліків механічного обладнання прокатного 
виробництва; приймати рішення що до зміни конструкції обладнання з метою покращення його технологічних 
параметрів; оцінювати показники якості виробляємой продукції в залежності від якості обладнання; 
розраховувати на міцність основні вузли та деталі обладнання прокатного виробництва; читати та складати 
кінематичні схеми приводів механічного обладнання прокатного виробництва. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Прокатне виробництво як складна система дискретних і безперервних технологічних ліній  
Тема 2. Визначення та класифікація процесів прокатки. 
Тема 3. Сутність процесу прокатування в сучасних прокатних  виробництвах. 
Тема 4. Головне обладнання – головна лінія прокатного виробництва. 
Тема 5. Допоміжне обладнання прокатних цехів. 
Тема 6. Обтискні стани 
Тема 7. Обладнання сортових станів 
Тема 8. Стани для виробництва гарячекатаних листів і штаб 
Тема 9. Механічне устаткування цехів холодної прокатки 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Загальні компетентності (ЗК) 

 
 
 

 
 
Спеціальні (фахові,предметні) 
компетентності (ФК) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному рівні. 
ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому 
машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, правових, 
економічних та екологічних аспектів за усім життєвим циклом машини: 
від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання 
працездатності, діагностики та утилізації. 
ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору 
конструкційних матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію 
і практику для розв'язування інженерного завдання. 
ФК8. Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у 
проектних розробках в сфері галузевого машинобудування. 
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Програмні результати навчання РН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 
інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування 
відповідної галузі. 
РН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив 
їхнього розвитку. 
РН9. Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та 
методи. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, 

презентація, відеокурси) 

1,2,3 
тиждень 

 

Тема 1. Прокатне виробництво як 
складна система дискретних і 
безперервних технологічних ліній 
 
1.1. Класифікація технологічних ліній 
прокатних цехів , етапи розробки і 
створення складних систем у 
прокатному виробництві, оптимізація 
структурних схем технологічних ліній 
в прокатному виробництві  критерії 
ефективності і оптимізації, основні 
поняття про продуктивність і 
надійність прокатних ліній.  
 
1.2. Види прокатної продукції. 
 
1.3. Паспортизація  прокатного  
стана. 
 
1.4. Вальцування. 

Лекція, 
(8 год), 

F2F 
 

 

 

Питання для СРС: Сортамент 
металопрокату. Розрахунок ваги металу. 
Література: 
основна  
додаткова 1-3 

 

4,5 
тиждень 

 

Практична  
робота 
(4 год), 

F2F 
 

Паспортизація прокатного  стана 

6,7,8 
тиждень 

 

Тема 2. Визначення та класифікація 
процесів прокатки. 
2.1. Теорія процесу прокатки, 
осередок деформації і його 
геометричні характеристики. 
 
2.2. Вивчення конструктивних 
особливостей робочих валків   
прокатних станів.  
 
2.3. Основні розміри прокатних 
валків. 

Лекція, 
(8 год), 

F2F 
 
 
 

Питання для СРС: Класифікація методів 
обробки металів тиском, Основні положення 
обробки металів тиском 
Література: 
основна  
додаткова  

9 
тиждень 

 

Практична  
робота 
(4 год), 

F2F 

Вивчення конструктивних особливостей 
робочих валків прокатних станів 

10,11 
тиждень 

 

Тема 3. Сутність процесу 
прокатування в сучасних прокатних  
виробництвах 
3.1. Основні види обробки металів 
тиском, процес прокатування, 
класифікація прокатних станів, 
основні типи сучасних прокатних 
станів, загальна характеристика 
прокатного виробництва, стани для 
прокатки напівпродукту, стани для 
прокатки сортового металлу. 
3.2. Вивчення конструктивних 
особливостей підшипникових вузлів 
прокатних станів. 
3.3. Відмінності гарячекатаного і 
холоднокатаного листа. 

Лекція, 
(8 год), 

F2F 
 

 
 
 
 

Практична  
робота 
(4 год), 

F2F 
 
 

Питання для СРС: Модуль жорсткості 
робочої кліті.  
Література: 1-3.5,9 
основна  
додаткова 1-3 
 
 
 
 
Вивчення конструктивних особливостей 
підшипникових вузлів прокатних станів 
 

11,12 
тиждень 
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12,13 
тиждень 

 

Тема 4. Головне обладнання – 
головна лінія прокатного 
виробництва 
4.1. Загальний устрій головної лінії 
прокатного стану, прокатна кліть тзс, 
прокатна кліть, вертикальна прокатна 
кліть, горизонтальна прокатна кліть, 
устрої для встановлення і 
врівноваження валків, механізм 
встановлення валків, натискний 
механізм.  
 
4.2. Основні розміри прокатних 
валків.  
 
4.3. Універсальні шпінделі. 
  
4.4. Шестеренні кліті. 
 

Лекція, 
(8 год), 

F2F 
 
 

Питання для СРС: Вивчення роботи 
універсальних шпинделів і дослідження  їх 
основних параметрів. Вивчення роботи 
шестеренної кліті й дослідження 
перекидаючого моменту 
Література: 
основна  
додаткова  

13 
тиждень 

 

Практична  
робота 
(4 год), 

F2F 
 

Дослідження напружень в елементах 
станини прокатної кліті 

14,15 
тиждень 

 

Тема 5. Допоміжне обладнання 
прокатних цехів 
5.1. Обладнання нагрівального 
відділення, нагрівальні колодязі, 
підлогово - кришечна машина (кран), 
кліщовий колодязний кран, зливковіз, 
рольганги, маніпулятор, кантувач, 
штовхач, холодильник із шлепером, 
роликоправильна машина,  
ножиці, пили, підлоговий упор, 
перекидач, штовхач обрізі, конвеєр 
прибирання обрізі.  

Лекція, 
(12 год), 

F2F 
 

Питання для СРС: Вивчення конструкції та 
розрахунок дискових пил 
Література: 
основна  
додаткова  
 

16 
тиждень 

 

Тема 6. Обтискні стани 
6.1. Обладнання блумінгів, слябінгів, 
універсальні прокатні кліті, штрипсові 
стани. 
 

Лекція, 
(4 год), 

F2F 
 

Питання для СРС:Обладнання обтискних 
станів  
Література: 
основна 1,2,8,10 
додаткова 1,2 

1,2 
тиждень 

 

Тема 5. Допоміжне обладнання 
прокатних цехів 
5.1. Обладнання нагрівального 
відділення, нагрівальні колодязі, 
підлогово - кришечна машина (кран), 
кліщовий колодязний кран, зливковіз, 
рольганги, маніпулятор, кантувач, 
штовхач, холодильник із шлепером, 
роликоправильна машина,  
ножиці, пили, підлоговий упор, 
перекидач, штовхач обрізі, конвеєр 
прибирання обрізі. 

Практична  
робота 
(4 год), 

F2F 
 

Вивчення конструкції та розрахунок ножиць з 
паралельними ножами 
 

3,4 
тиждень 

 

Тема 6. Обтискні стани 
6.1. Обладнання блумінгів, слябінгів, 
універсальні прокатні кліті, штрипсові 
стани. 
6.2. Автоматизація роботи обтискних 
станів 
 
 

Лекція, 
(4 год), 

F2F 
 

Питання для СРС:Обладнання обтискних 
станів  
Література: 
основна 1,2,8,10 
додаткова 1,2 

Практична  
робота 
(4 год), 

F2F 

Вивчення роботи механізму установки 
верхнього валка й визначення його основних 
параметрів 

5,6 
тиждень 
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7,8,9 
тиждень 

 

Тема 7. Обладнання сортових 
станів 
7.1. Обладнання рейкобалочних 
станів, обладнання крупносортних і 
середньосортних станів, робочі кліті 
безперервних груп сортових станів, 
холодильники сортових  станів, 
обладнання дрібносортних та 
дротопрокатних станів. 
7.2. Сортоправильні машини 
 
 
 
 
 

Лекція, 
(12 год), 

F2F 
 

Питання для СРС:Особливості обладнання і 
принцип дії станів типу ДС та ДПС  
Література: 
основна 1,7,9 
додаткова 1,3 

10 
     тиждень 

 

Практична  
робота 
(4 год), 

F2F 

Вивчення конструкції та розрахунок 
барабанних летучих ножиць 

11,12 
тиждень 

 

Тема 8. Стани для виробництва 
гарячекатаних листів і штаб 
8.1. Механічне обладнання 
товстолистових станів (ТЛС), 
механічне обладнання 
широкоштабових станів гарячої 
прокатки  (ШСГП), стани гарячої 
прокатки з моталками в печах. 
8.2. Машини для випрямлення і 
порізки смуг. 
 
 
 
 
 

Лекція, 
(8 год), 

F2F 
 

Питання для СРС: Особливості технологій 
прокату для отримання штаб 
Література: 
основна 1,3-6,11 
додаткова 4,5 

13 
тиждень 

 

Практична  
робота 
(4 год), 

F2F 

Вивчення конструкції та розрахунок 
гільйотинних ножиць 

14,15 
тиждень 

 

Тема 9. Механічне устаткування 
цехів холодної прокатки 
9.1. Обладнання безперервних 
травильних агрегатів, механічне 
обладнання станів холодної прокатки, 
безперервні стани холодної 
прокатки, реверсивні стани холодної 
прокатки (РСХП), багатовалкові 
стани, агрегати для обробки 
холоднокатаної металопродуції. 

Лекція, 
(8 год), 

F2F 
 

Питання для СРС: Особливості отримання 
холоднокатаної продукції, конструкції багато 
валкових клітей 
Література: 
основна 8,11,12 
додаткова 4,5 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, а також контрольних робіт і 

має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік кредитних модулів навчальної 
дисципліни. 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять та контрольних (модульних) 
робіт  в системі MOODLE. 
 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ 
ПІДРУЧНИКИ) 

1. Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3 т. Т.3. Машины и агрегаты для производства и 
отделки проката / А. И. Целиков, П. И. Полухин, В. М. Гребенник [и др.]. – М. : Металлургия, 1988. – 680 с. 

   2. Когос, А. М. Механическое оборудование волочильных и ленточных цехов / А. М. Когос. – М. : 
Металлургия, 1980. – 310 с. 
   3. Механическое оборудование цехов холодной прокатки ; под ред. Г. Л. Химича. – М. : Машиностроение, 
1972. – 536 с. 
   4. Терентьев, В. С. Адъюстаж тонколистовых станов / В. С. Терентьев, М. Б. Цалюк. – М. : Металлургия, 
1961. – 339 с. 
   5. Тришевский, И. С. Производство гнутых профилей (оборудование и технология) / И. С. Тришевский. –
 М. : Металлургия, 1982. – 384 с. 
   6. Коновалов, Ю. В. Справочник прокатчика. Справочное издание в 2 кн. Кн. 1. Производство 
горячекатаных листов и полос / Ю. В. Коновалов. – М. : Теплотехник, 2008. – 640 с. 
   7. Королев, А. А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов / А. А. Королев. – М. : 
Металлургия, 1985. – 376 с. 



 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Исследование прокатного оборудования [Текст] / Л.Д. Соколов, В.М. Гребеник, М.А. Тылкин. — М. : 

Металлургия, 1964. — 488 с. 
2. Исследование процесса теплой прокатки нержавеющих сталей аустенитного и аустенитно-

мартенситного класса [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.324 - обработка металлов 
давлением / АН БССР, Отделение физ.-техн. наук. — Минск, 1969. — 20 с. 

3. Исследование структуры и свойств материалов, полученных горячей прокаткой предварительно 
сформованных металлических порошков [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 320 - 
металловедение и термическая обработка металлов / Горьковский политехн. ин-т им. А.А.Жданова. — 
Горький, 1969. — 20 с. 

4. Розвиток і реалізація технології прокатки і валкового формування штабової заготовки для 
електрозварних труб [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 "процеси i машини обробки 
тиском" / НАН України, Iн-т чорної металургiї ім. З.І.Некрасова. — Д., 2001. — 20 с. 

5. Розвиток методiв разрахунку,удосконалювання технологiчних режимiв i конструктивних параметрiв 
механiчного устаткування листопрокатного виробництва [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.03.05 - процеси i машини обробки тиском / Донбаська держ. машинобудiвна академiя:. — 
Краматорськ, 2001. — 35 с 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
1. https://ukraine.arcelormittal.com/?lang=ua 
2. https://studfiles.net/preview/4194198/page:3/ 
3. http://kindly.com.ua/sortament-metaloprokaty-vidi-virob%D1%96v-%D1%96-algoritmi-rozrahynky-vagi 
4. http://95.164.172.68:3080/khportal/TopicDescription?topic_id=KhHAI.Topic.12241  
5. https://www.amkrprof.org.ua/ 

 
 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

1. Granulometer for express-analysis of charge materials for blast furnace  
Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost 
2003 | journal-article 
EID: 2-s2.0-0347033444 
Part of ISBN: 05435749 
Source: Igor Zaselskiy via Scopus – Elsevier 

2. Theoretical determination of wear and lifetime of the screen sowing surfaceVibrations in PhysicalSystems 
2017 | journal-article 
EID: 2-s2.0-85039855847 
Part of ISBN: 08606897 
Source: Igor Zaselskiy via Scopus – Elsevier 

 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна «Механічне обладнання прокатного виробництва» є вибірковою і належить до циклу 
професійної підготовки і є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін «Розрахунки 
металургійних механізмів та агрегатів». 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 

 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

       Денна                     Заочна 
 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 
Лекції 48 32 10 6 
Практичні  16 16 4 6 
Самостійна робота студента (СРС) 86 72 166 78 
Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) - - - - 

Курсова робота - - - - 
Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом  

 
 

http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510311918
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510311918
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510321640
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510321640
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510321640
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510322635
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510322635
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510322635
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.510322635
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.99005445
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.99005445
http://95.164.172.68:3080/khportal/DocDescription?docid=KhHAI.BibRecord.99005445
https://ukraine.arcelormittal.com/?lang=ua
https://studfiles.net/preview/4194198/page:3/
http://kindly.com.ua/sortament-metaloprokaty-vidi-virob%D1%96v-%D1%96-algoritmi-rozrahynky-vagi
http://95.164.172.68:3080/khportal/TopicDescription?topic_id=KhHAI.Topic.12241
https://www.amkrprof.org.ua/
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J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна                 Заочна 
 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 
Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 50 50 
оцінювання під час аудиторних занять 15 15 10 10 
виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 10 10 
Виконання та захист практичних робіт 10 10 10 10 
виконання і захист завдань самостійної 
роботи 10 10 20 20 

науково-дослідницька робота     
Підсумковий контроль (екзамен/екзамен) 50 50 50 50 

Разом  100 100 100 100 
 

     

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 
EСTS 

90 – 100 Відмінно A 
80 – 89 

Добре 
B 

70 – 79 C 
66 – 69 

Задовільно 
D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків: 
 не запізнюватися на заняття  
 не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію; 
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи; 
 конструктивне підтримувати зворотній зв’язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу 
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання; 
 брати очну участь у контрольних заходах. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Для формувань уміння та навичок застосовуються такі методи навчання:   
 вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда);  
 наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 
 практичні (різні види практичних завдань, проведення експерименту, практики); 
 пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 
засвоєння студентами;   
 репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком;   
 метод проблемного викладу.  
 дослідницький 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий проектор 
Zoom  – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль  
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знань та тестування по бланкам. 
MOODLE – міжнародна освітня платформа для організації та проведення навчального процесу 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua: 
Coursera  – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач 
отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX  – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Найкращий спосіб для зв’язку – мобільні месенджери (Telegram, Viber) або мобільний зв’язок. Окрім того, 
можливе використання електронної пошти. Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником 
курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, 
надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа 
повторно. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих 
стандартів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, 
зловживання інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до 
вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, 
студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього 
письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 

    Положення про академічну доброчесність ДУЕТ. https://www.duet.edu.ua/ua/area/institut/vchena-rada  
 https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_silabus.pdf 
 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри ІГМ Навчально-наукового технологічного інституту Державного університету економіки і 
технологій – протокол №13 від 23.06.2022 року 
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