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Тип дисципліни: вибіркова                                     Форма навчання: денна 

Освітній ступень: магістр 
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Мова викладання: українська 
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http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=294  

2. Інформація про викладача  

 

ПІБ: Яренчук Людмила Георгіївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент 

Кафедра: кафедра технологічної освіти та природничих наук 

Робочій e-mail: luda17_85@ukr.net 
Години консультацій на кафедрі: пʼятниця 15:00 – 16:00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інноваційні інженерні технології» спрямована на ознайомлення з 
ознайомлення з інноваціями в сфері технологій, інженерної діяльності та сучасного 
виробництва, вивчення методів впровадження інженерно-технологічних інновацій на 
виробництві,  що необхідно для успішного викладання трудового навчання та технологій в 
школі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інноваційні інженерні технології» є: 
формування культури інноваційного інженерного мислення з метою розвитку можливостей 
впровадження сучасних технологічних ідей в процесі трудового навчання та навчання 
технологій. 

Знання та навички, одержані та засвоєні студентами у процесі вивчення курсу 
«Інноваційні інженерні технології», будуть використані при вивченні низки дисциплін 
професійно-орієнтованого циклу знань, в процесах курсового і кваліфікаційного 
дослідження, а також в наступній виробничій діяльності. 
4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 
результати навчання: 

1. Знання. Знання та розуміння предметної області, та розуміння професійної 
діяльності, знання методологічних, історичних, економічних, ергономічних та інших 
питань техніки, технологій та виробництва, будови та принципів дії технічних систем й 
об’єктів і знання мови техніки-креслення, знання основних законів теорії композиції, її 
видів, правил, прийомів та засобів, розуміння стадій та вимог щодо художньої-образної 
побудови її та гармонійної організації. 

2. Уміння. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; уміння 

розробляти документацію щодо навчання, виховання та наукової, методичної, 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=294
mailto:luda17_85@ukr.net


організаційної роботи вчителя трудового навчання та технологій, технічної та компютерної 
графіки, інспектора, методиста; вміти аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий 
педагогічний досвід; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність творчо 
підходити до трудової діяльності, глибоко аналізувати виробничі процеси, порівнювати та 
узагальнювати їх поетапний перебіг. 

3. Комунікація – здійснювати графічний та вербальний опис проекту, розробляти 
проектно-конструкторську документацію, використовувати інформаційні технології та 
сучасні мультимедійні засоби у процесі роботи над проектом та його презентації; вміти 
формувати світоглядні засади щодо розвитку суспільства, культури, національних 
традицій, в тому числі у сфері трудового навчання та технологій, технічної та компютерної 
графіки. 

4. Автономність та відповідальність – здатність вчитися упродовж життя та 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетентності; 
усвідомлювати соціальну значущість майбутньої професії, сформованість мотивації до 
здійснення професійної діяльності; відповідально ставитись до  забезпечення охорони 
життя та здоров’я у трудовій діяльності. 

 

5. Структура дисципліни 

 

Тема № 1. Становлення та сучасні тенденції розвитку інновацій 

Перелік питань, що виносяться на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Теорії становлення інновацій.  
2. Інноваційний тип розвитку як мета 

економічної політики держави. 

1. Пересунько З.М. Теоретичні аспекти 
розвитку інноваційної теорії/ 
З.М.Пересунько// Ефективна економіка.-
2013.-№7.- [Електронний ресурс].-
Джерело доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_39 

2. Інноваційна та модернізаційна 
діяльність в Україні як фактор 
забезпечення її економічного розвитку та 
державної стабільності: навч.-
метод.матеріали/ Уклад: Баранцева К.К. – 

к.філ.н., доцент кафедри державного 
управління та податкової політики – К.: 
ДПС України, 2012- 44с. 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Теорії становлення інновацій. 
2. Інноваційний тип розвитку як мета 

економічної політики держави. 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Зберіть інформацію щодо історичних 
початків розвитку інновацій в будь-якій 
інженерно-технологічній діяльності. 

 

Тема № 2. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів   
Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Сутність та зміст інноваційної 

діяльності.  
2. Сутність та класифікація інновацій.  
3. Етапи, стадії і форми інноваційного 

процесу.  
4. Життєвий цикл інновацій 

1. Пересунько З.М. Теоретичні аспекти розвитку 
інноваційної теорії/ З.М.Пересунько// Ефективна 
економіка.-2013.-№7.- [Електронний ресурс].-
Джерело доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_39 

2. Інноваційна та модернізаційна діяльність в 
Україні як фактор забезпечення її економічного 
розвитку та державної стабільності: навч.-
метод.матеріали/ Уклад: Баранцева К.К. – 

к.філ.н., доцент кафедри державного управління 

Практичне заняття (2год.): 
1. Сутність та зміст інноваційної 

діяльності.  
2. Сутність та класифікація інновацій.  



3. Етапи, стадії і форми інноваційного 
процесу.  

4. Життєвий цикл інновацій 

та податкової політики – К.: ДПС України, 2012- 

44с. 
3. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / 
Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т «Львів. 
Політехніка». – Львів : Видво Львів. політехніки, 
2015. –277 с. 60. Левченко Ю.Г. Формування 
механізму управління інноваціями підприємств 
харчової промисловості/ Ю.Г.Левченко// Вісник 
ЖДТУ.Серія Економічні науки.-2007.- №3(41).-
с. 192-197 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Науково-технічний прогрес і перспективи 
розвитку інноваційних технологій 
виробництва продукції та надання послуг 

 

Тема № 3: Особливості створення інновацій і формування попиту на них. 

Перелік питань, що виносяться на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Умови виникнення попиту на 

інновації.  
2. Планування і організація створення 

нового товару.  
3. Види попиту на інновацію і чинники, 

що впливають на нього  

1. Пересунько З.М. Теоретичні аспекти розвитку 
інноваційної теорії/ З.М.Пересунько// Ефективна 
економіка.-2013.-№7.- [Електронний ресурс].-
Джерело доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_39 

2. Інноваційна та модернізаційна діяльність в 
Україні як фактор забезпечення її економічного 
розвитку та державної стабільності: навч.-
метод.матеріали/ Уклад: Баранцева К.К. – 

к.філ.н., доцент кафедри державного управління 
та податкової політики – К.: ДПС України, 2012- 

44с. 
3. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / 
Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т «Львів. 
Політехніка». – Львів : Видво Львів. політехніки, 
2015. –277 с. 60. Левченко Ю.Г. Формування 
механізму управління інноваціями підприємств 
харчової промисловості/ Ю.Г.Левченко// Вісник 
ЖДТУ.Серія Економічні науки.-2007.- №3(41).-
с. 192-197 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Умови виникнення попиту на 

інновації.  
2. Планування і організація створення 

нового товару.  
3. Види попиту на інновацію і чинники, 

що впливають на нього 

 Завдання для самостійної роботи: 
1. Зробіть аналіз впливу умов виникнення 
попиту на інновації 
2. Складіть таблицю «Види попиту на 
інновацію і чинники, що впливають на 
нього» 

 

Тема № 4: Інноваційний політика підприємства. 

Перелік питань, що виносяться на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Сутність інноваційної політики 
підприємства. 
2. Завдання інноваційної політики 
підприємства. 
3. Принципи формування інноваційної 
політики підприємства. 
4. Складові інноваційної політики 
підприємства. 

1. Лепейко Т. І. Управління інноваційними 
процесами на промислових підприємствах: 
методологія та практика : навч. посіб. / Т. І. 
Лепейко, М. О. Боярська. – Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2013. – 219 с. 
2. Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств : навч. 
посіб. / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко. – Київ : 
Альфа Реклама, 2014. – 159 с. 
3. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / 
Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т «Львів. 
Політехніка». – Львів : Видво Львів. політехніки, 
2015. –277 с. 60. Левченко Ю.Г. Формування 
механізму управління інноваціями 
підприємств харчової промисловості/ 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Сутність інноваційної політики 
підприємства. 
2. Завдання інноваційної політики 
підприємства. 
3. Принципи формування інноваційної 
політики підприємства. 



4. Складові інноваційної політики 
підприємства. 

Ю.Г.Левченко// Вісник ЖДТУ.Серія Економічні 
науки.-2007.- №3(41).-с. 192-197 

4. Ястремська О. М. Активізація інноваційної 
діяльності підприємств : навч. посіб. / О. М. 
Ястремська, Г. В. Демченко. – Харків : ФОП 
Лібуркіна Л. М., 2018. – 229 с. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Зберіть матеріал про інноваційний процес 
як послідовну зміну подій від виникнення 
нової ідеї до її реалізації в новому продукті 
(на конкретному прикладі) 

 

Тема № 5: Система управління інноваціями.  

Перелік питань, що виносяться на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Поняття, завдання, суб’єкти та об’єкти 
управління інноваціями.  
2. Механізм управління інноваціями.  
3. Розроблення концепції інноваційної 
стратегії.  
4. Інноваційний потенціал підприємства 

1. Лепейко Т. І. Управління інноваційними 
процесами на промислових підприємствах: 
методологія та практика : навч. посіб. / Т. І. 
Лепейко, М. О. Боярська. – Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2013. – 219 с. 
2. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / 
Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т «Львів. 
Політехніка». – Львів : Видво Львів. політехніки, 
2015. –277 с. 60. Левченко Ю.Г. Формування 
механізму управління інноваціями підприємств 
харчової промисловості/ Ю.Г.Левченко// Вісник 
ЖДТУ.Серія Економічні науки.-2007.- №3(41).-
с. 192-197 

3. Ястремська О. М. Активізація інноваційної 
діяльності підприємств : навч. посіб. / О. М. 
Ястремська, Г. В. Демченко. – Харків : ФОП 
Лібуркіна Л. М., 2018. – 229 с. 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Поняття, завдання, суб’єкти та об’єкти 
управління інноваціями.  
2. Механізм управління інноваціями.  
3. Розроблення концепції інноваційної 
стратегії.  
4. Інноваційний потенціал підприємства 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Підготуйте повідомлення про законодавчі 
та організаційні основи 

інноваційних технологій 

 

Тема № 6: Сучасні організаційні форми реалізації інновацій. 

Перелік питань, що виносяться на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Інфраструктура ринку інновацій та 
інноваційної діяльності.  
2. Організаційні структури підтримання 
інноваційного підприємництва (бізнес-

інкубатор).  
3. Організаційні форми інтеграції науки і 
виробництва (РНТЦ, технопарк, технополіс) 

1. Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент : 
навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, 
С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: 
Центр учбової літератури, 2015. – 234 с. 
2. Інноваційний розвиток підприємства : навч. 
посіб./А. М. Пугач, Н. І. Демчук, О. В. Довгаль та 
ін. – Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2018. – 348 с.  
3. Інноваційний розвиток підприємства : навч. 
посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. 
Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль 
: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с. 

4. Лепейко Т. І. Управління інноваційними 
процесами на промислових підприємствах: 
методологія та практика : навч. посіб./Т. І. 
Лепейко, М. О. Боярська. – Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2013. – 219 с. 
5. Яковлєв А.І. Методика визначення 
ефективності інвестицій, інновацій, 
господарських рішень в сучасних умовах: навч. 
посіб./А.І. Яковлєв. – 2-ге вид., переробл., допов. 
– Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2017. – 99 с. 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Інфраструктура ринку інновацій та 
інноваційної діяльності.  
2. Організаційні структури підтримання 
інноваційного підприємництва (бізнес-

інкубатор).  
3. Організаційні форми інтеграції науки і 
виробництва (РНТЦ, технопарк, технополіс) 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Надайте характеристику одній з 
організаційних форм інтеграції науки і 
виробництва: РНТЦ, технопарк, технополіс. 

 



Тема № 7: Фінансування інноваційних процесів. 

Перелік питань, що виносяться на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Сутність, завдання, принципи 
фінансування інноваційної діяльності.  
2. Види фінансування інноваційної 
діяльності та їх джерела.  
3. Фінансування інноваційної діяльності 
венчурним капіталом 

1. Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент : 
навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, 
С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: 
Центр учбової літератури, 2015. – 234 с. 
2. Інноваційний розвиток підприємства : навч. 
посіб./А. М. Пугач, Н. І. Демчук, О. В. Довгаль та 
ін. – Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2018. – 348 с.  
3. Інноваційний розвиток підприємства : навч. 
посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. 
Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль 
: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с. 

4. Лепейко Т. І. Управління інноваційними 
процесами на промислових підприємствах: 
методологія та практика : навч. посіб./Т. І. 
Лепейко, М. О. Боярська. – Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2013. – 219 с. 
5. Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств : навч. 
посіб. / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко. – Київ : 
Альфа Реклама, 2014. – 159 с. 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Сутність, завдання, принципи 
фінансування інноваційної діяльності.  
2. Види фінансування інноваційної 
діяльності та їх джерела.  
3. Фінансування інноваційної діяльності 
венчурним капіталом 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Складіть схему: «Сутність, завдання, 
принципи фінансування інноваційної 
діяльності». 

 

Тема № 8: Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності 
підприємства. 

Перелік питань, що виносяться на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Принципи оцінювання і показники 
ефективності інноваційної діяльності. 2. 
Показники ефективності інноваційної 
діяльності.  
3. Основні показники економічної 
ефективності інноваційної діяльності.  
4. Оцінювання економічної ефективності 
інновацій, спрямованих на зниження рівня 
виробничих витрат 

1. Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент : 
навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, 
С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: 
Центр учбової літератури, 2015. – 234 с. 
2. Інноваційний розвиток підприємства : навч. 
посіб./А. М. Пугач, Н. І. Демчук, О. В. Довгаль та 
ін. – Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2018. – 348 с.  
3. Інноваційний розвиток підприємства : навч. 
посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. 
Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль 
: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с. 

4. Лепейко Т. І. Управління інноваційними 
процесами на промислових підприємствах: 
методологія та практика : навч. посіб./Т. І. 
Лепейко, М. О. Боярська. – Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2013. – 219 с. 
5. Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств : навч. 
посіб. / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко. – Київ : 
Альфа Реклама, 2014. – 159 с. 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Принципи оцінювання і показники 
ефективності інноваційної діяльності. 2. 
Показники ефективності інноваційної 
діяльності.  
3. Основні показники економічної 
ефективності інноваційної діяльності.  
4. Оцінювання економічної ефективності 
інновацій, спрямованих на зниження рівня 
виробничих витрат 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 
умовах  ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 
заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній 
на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 



повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 
термін або пропустив заняття без поважних причин отримує за кожне пропущене заняття 0 
балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 
виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 
Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 
студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 
призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 
Політика академічної доброчесності   
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 
академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 
доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 
проведення модульної контрольної роботи або підсумкового контролю є підставою для 
дострокового припинення складання та виставлення негативної оцінки. 
 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестування та включає 30 тестових 
завдань різної складності. 
Зразок модульної контрольної роботи  

В основі будь-якого виробничого процесу лежить  
а) технологічний процес 

б) необхідний набір предметів праці 
в) економічне завдання 

г) науково-технічний прогрес 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

  

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 
традиційною шкалою. 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51 - 100 зараховано 

1 - 50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 
кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 
відповіді на практичних заняттях та 
виконання індивідуальних завдань, 
який переводиться у 100-бальну 
шкалу за ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 
результатами виконання 
модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 
пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 
контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 
час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних заняттях та 
результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 
відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти в умовах ЄКТС в ІДГУ». http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 



Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 
всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 
послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 
здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 
послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 
вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 
неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 
положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 
глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 
необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 
матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває 
зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань 
теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 
допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної 
відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 
змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань Максимальна кількість балів за 
виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань складає 5 балів.  

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність 
та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність 
здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 
реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у здобувач освіти може запропонувати 
свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 
викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 
семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

 

Тематика рефератів: 
1. Інноваційний менеджмент: зміст та функції 
2. Інноваційна діяльність: сутність та характерні риси 

3. Науково-технічний прогрес та інноваційно-інженерна діяльність 

 4. Альтернативна енергетика 

5. Біопалива (технології, машини і обладнання) 
6. Енергобіотехнологія: 
7. Інноваційні технології переробки  сировини 

8. Технології виробництва біодизеля 

9. Технології виробництва біогазу 




