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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Ділова іноземна мова»покликаний надати знання з ділової англійськоїмагістрам 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи, розширити їх перекладацькі можливості через 

комплексне вивчення бізнес англійської. Зміст дисципліни охоплює найбільш проблемні питання 

дослідження специфіки викладення матеріалу в ділових листах, документах. Магістри 

удосконалюють вміння готувати та презентувати матеріал англійською мовою  за допомогою 

програмного забезпечення PowerPoint/Google Slides; досліджують мову ділових паперів, 

набувають мовні, лінгвокраїнознавчі та культурологічні знання; формують систему мовленнєвих 

умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання. Студенти вивчають фахову ділову термінологію 

з тем «Перемовин», «Ділові зустрічі», «Телефонні розмови», «Презентація компанії» та інші; 

ознайомлюються з основними методами аналізу мовного матеріалу, застосовують їх на 

практичних заняттях. Студенти розвивають навички аналітичного критичного мислення, 

досліджують специфіку способів передачі англійською мовою типових кліше, поширених в 

діловійкореспонденції, діловій англійській. 

 

Мета вивчення дисципліни– досягнення та набуття магістрами рівня професійної 

комунікативної достатності, розвивати вміння використання знань ділової англійської у процесі 

професійного та повсякденного спілкування з представниками англомовних країн та тих, для кого 

англійська є іноземною мовою; сприяння вдосконаленню вмінь використовувати англійську як 

робочу мову на міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах з транспортних та 

інформаційних технологій;  формування у студентів науково-дослідницьких та професійно-

орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетентностей; формування  загальних  

компетенцій з  метою розвитку  їх  особистої  мотивації. 

 

Предметом вивчення дисципліниє принципи й закономірності побудовиділових 

документів, презентацій.  

 

Завдання  вивчення дисципліни: 
- формування у магістрів здатності до інтелектуального,  культурного і професійного саморозвитку 

та самовдосконалення;  

- розвиток у студентів цілісної системи знань щодо управління основними сферами бізнес-

організації, розвиток уміння  робити  оптимальний  вибір ділової лексики і стандартних фраз,  

- засвоєння    студентами    мовного    матеріалу    (лінгвістичних, соціолінгвістичних, дискурсних, 

прагматичних знань) та оволодіння різними видами   мовленнєвої   діяльності   (комунікативними   

вміннями   у   читанні, аудіюванні, адекватного відтворення усного та писемного мовлення, а 

також перекладу неспеціалізованих і професійно орієнтованих текстів у межах сфер і ситуацій, 

типових для ділової англійської). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ  

 

 
3. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова» покликана допомогти студенту отримати: 

Знання специфічних англомовних стандартних зворотів типових для ділового 

мовлення; 

• стратегій оволодіння діловим письмом як видом комплексної діяльності; 

• правил підготовки та показу ділової презентації англійською мовою; 

• принципів керування діловими зустрічами, перемовинами;  

• правил проведення відеокомунікації англійською мовою. 

 

Розуміння стратегій ведення ділових перемовин, складання ділових паперів, презентацій. 

 

Здатність використовувати  лексику  і  стереотипні  моделі для складання  англомовної 

ділової переписки з англомовними партнерами; редагувати діловий текст;складати ділові папери 

англійською мовою;перекладати типові лексико-синтактичні моделі (кліше), поширені в сфері 

бізнесу;готувати та демонструвати бізнес презентації англійською мовою використовуючи 

специфічну термінологію. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у інформаційній, бібліотечній та 

архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення 

інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

 

Загальні компетентності 

ЗК7 Здатність до використання іноземної мови на професійному рівні. 

ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Фахові компетентності 

ФКС1  Здатність використовувати терміни у професійній сфері іноземною мовою (англійською) 

та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців. 

 

 



 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПРН5 - Використовувати прикладні соціокомунікативні технології для організації ефективного 

спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу 

і співробітництва. 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 30 

Лекції - 

Лабораторні роботи - 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота, у т.ч.: 30 

Підготовка до аудиторних занять 22 

Підготовка до контрольних заходів 4 

Виконання курсової роботи  - 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на лекціях - 

Підготовка до заліку, іспиту 4 

Всього: 60(2 кредити) 

Форма підсумкового контролю Залік 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ 

ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники, методичні рекомендації 

3. Силабус 

4. Програмне забезпечення: Power Point, Google Slides 

5. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень  

6. Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю) 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин  

денна форма 

усього  у тому числі   

л п лаб інд обов. 

с. р. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Семестр 1  

Модуль 1 

Змістовиймодуль 1. Networking 

Тема 1. Business introductions.How to intruduce 

yourself. 

  2  1 1 

Тема 2. Listening to the business partners. Keys 

to networking. 

  2  1 1 

Тема 3. Small talk. How to start a business 

conversation. 

  2  1 1 



 

Разом за змістовим модулем 1   6  3 3 

Змістовий модуль 2. Business presentations. 

Тема 4. Structure of a presentation.   2  1 1 

Тема 5.Preparation and delivery stages.   3  2 2 

Тема 6. Presentation delivery techniques.   2  2 2 

Модульна контрольна робота 1   2    

Разом за змістовим модулем 2   9  5 5 

Всього за модуль 1   15  8 8 

Модуль 2 

Змістовиймодуль 3. Meetings. 

Тема 7. Running a successful meeting.Setting the 

agenda. 

  2  1 1 

Тема 8. Participating in meetings. Making your 

point. 

  2  1 1 

Тема 9. Taking part in telephone calls.   2  2 1 

Разом за змістовим модулем 3   6  4 3 

Змістовий модуль 4.Negotiations. 

Тема10. Presenting your organisation at the 

beginning of a negotiation. 

  2  1 1 

Тема 11.Negotiationstyles. Preparing and 

exploring. 

  3  1 1 

Тема 12.Closing the negotiation.Reaching 

agreement. 

  2  1 1 

Модульна контрольна робота 2   2   1 

Разом за змістовим модулем 4   9  3 4 

Всього за модуль 2   15  7 7 

Разом за 1 семестр   30  15 15 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 Назва теми Кількість 

годин 

1 семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

1.  Business introductions.How to intruduce yourself. Useful vocabulary. 2 

2.  Listening to the business partners. Keys to networking. Practical advice. 2 

3.  Small talk. How to start a business conversation. Cliches and useful language. 2 

Змістовий модуль 2.  

4.  Structure of a presentation. 2 

5.  Preparation and delivery stages of a presentation. 3 

6.  Presentation delivery techniques. Essential vocabulary. 2 

7.  Модульна контрольна №1 2 

Всього за Модуль 1 15 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. 

8.  Running a successful meeting.Setting the agenda. 2 

9.  Participating in meetings. Making your point. 2 

10.  Taking part in telephone calls. Word-combinations to learn. 2 



 

Змістовиймодуль 4. 

11.  Presenting your organisation at the beginning of a negotiation. 2 

12.  Negotiationstyles. Preparing and exploring. 3 

13.  Closing the negotiation.Reaching agreement. A set of useful phrases. 2 

14.  Модульна контрольна №2 2 

Всього за Модуль 2 15 

Всього за 1 семестр 30 

Всього за 1 курс 30 

 

 РОЗПОДІЛ ГОДИН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ 

№ Назва теми Зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

ПП ІКЗ 

1 ЗМ 1.Introductions.  

 

Підготовка до 

практичного заняття 1. 

How to describe your current project. 

 

 0,5 1 

2 Підготовка до 

практичного заняття 2. 

Using F.A.C.E. 

 

 

0,5 1 

3 Підготовка до 

практичного заняття 3. 

How to aviod causing offence. 

 0,5 1 

4 ЗМ 2. Presentations. 

Підготовка до 

практичного заняття 4. 

How to deal with questions and interruptions. 

0,5 1 

5 Підготовка до 

практичного заняття 5. 

Joint presentations. 

0,5 2 

6 Підготовка до 

практичного заняття 6. 

Presentations. Visuals and voice. 

0,5 2 

7 Підготовкадомодульноїко

нтрольної роботи №1 

 
2  

8 ЗМ 3. Meetings. 

Підготовка до 

практичного заняття 7. 

Taking the minutes and keeping control. 

1 1 

9 Підготовка до 

практичного заняття 8. 

Giving your opinion in business meetings. 

 

 

0,5 1 

10 Підготовка до 

практичного заняття 9. 

Taking part in video-conference calls. 
0,5 1 

11 ЗМ 4. Negotiations. 

Підготовка до 

Stagesofnegotiations. 
1 1 



 

практичного заняття 10. 

12 Підготовка до 

практичного заняття 11. 

Proposingandbarganing. 
0,5 1 

13 Підготовка до 

практичного заняття 12. 

Dealing with last-minute problems. 

 
0,5 2 

14 Підготовка до модульної 

контрольної роботи №2 

 
2  

15 Підготовка до заліку  4  

 Усього за 1 семестр  15 15 

 Всього за 1 курс   15 15 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Назарова Т. В. "Английский язык делового общения. Курс лекций и практикум / Business 

English: A Course of Lectures and Practical Assignments". М.: Астрель, 2009. 272 с. 

2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Наукова англійська 

мова» для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 

«Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» денної форми навчання. Укл. Мартиненко О.Є., Шевчук Л.О. К. : НТУ, 

2020. 50 с. 

3. LougheedL. BusinessCorrespondence. Addison: WesleyPublishingCompany, Inc, 1993 

4. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream. Proficiency. C 2. Student’s book. 2002. 276 р. 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream. Proficiency. C 2. Workbook. 2003. 118 р. 

 

Допоміжна 

1. Dooley J., Evans V. Grammarway 5. Express Publishing : 1999. 269 рp. 

2. Evans V., FCE Use of English. Express Publishing : 2001. 231 рp. 

3. Foley, M., Hall, D. Advanced Learner’s Grammar. Pearson Education Limited: 2003. 384 pp. 

4. Tymoshenko O. The peculiarities of writing abstract in English. Режимдоступу: 

confesp.fl.kpi.ua/node/1150 

 

Інформаційні ресурси 

1. https://wsb-nlu.clouda.edu.pl – MartynenkoO.Ye. BusinessPresentationWebinars, 2020.  

2. library.ntu.edu.ua – Сайт бібліотеки Національного транспортного університету. 

3. https://www.britishcouncil.org/education/accreditation – Сайт Британської Ради. 

4. http://www.bbc.co.uk/radio4/routesofenglish– Сайт BBC 

5. http://www.collectbritain.co.uk/collections/dialects/- British Library 

6. http://www.bbc.co.uk/voices/–Сайт BBC 

7. http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary– UCL Psychology and Language Sciences 

8. http://ets.umdl.umich.edu/m/mec/ - English Historical Linguistics (2006) 

9. http://dictionary.oed.com/– Online Dictionary 

10. http://www.queens-english-society.com/– English Grammar 

11. https://www.thesaurus.com/ 

ресурс з пошукі синонімів та тлумачень англійських слів 

12. http://www.autoenglish.org/index.html 

відео уроки, граматика та лексика 



 

13. https://www.englishrevealed.co.uk/index.php 

підготовка до міжнародних іспитів, опрацювання лексики, граматики та використання мови 

14. https://www.learnenglishfeelgood.com/ 

ресурс для вивчення англійської мови 

15. https://www.fulltextarchive.com/ 

електронні книги англійською мовою 

16. https://librebook.me/ 

електронні книги різними мовами 

17. https://www.passporttoenglish.com/ 

ресурс для вивчення англійської мови 

18. https://printdiscuss.com/ 

питання до дискусій на різні теми 

19. https://www.fmovies.gallery/ 

різножанрові фільми англійською мовою 

20. https://show-english.com/ 

ресурс для перегляду кінофільмів англійською мовою із вивченням лексики та ключових фраз  

 

 

Доступ до матеріалів щодо анотації лекцій, завдань для практичних занять та самостійної 

роботи, питань до модульних контрольних робіт, підсумкового контролю. можна отримати за 

посиланням:library.ntu.edu.ua 

 

4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

Поточне оцінювання змістових модулів Залік 

(Іспит) 

Сума 

 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 МК1 ЗМ3 

Т2 

ЗМ4 МК2  

40 

 

100 10 

10 

10 

10 

10 10 

10 

10 

10 

10 

Присутність та активність на 

практичних заняттях 

2 2 2 2 

Виконання письмових та 

підсумкових контрольних робіт 

2 2 2 2 

Презентація виконаної 

самостійної роботи та проектів  

6 6 6 6 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

 

Форми контролю: 

1)  2 модулі протягом семестру (2 кредити); 

2) Робота на практичних заняттях; 

3) Виконання та презентація виконаної самостійної роботи  

4) Комплексний підсумковий модуль (залік). 
 

Схема формування оцінки: 

 

Форми оцінювання: 



 

Навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою за 100-бальною шкалою. 

Вона складається із восьми змістовних модулів (по чотири змістовних модулі на семестр), які 

передбачають 4 модульні контрольні роботи, роботу на практичних заняттях, самостійну роботу, 

залік та іспит. 

 

Організація оцінювання: 

1 семестр 

 М1 М 2 

Min. 19 балів Max. 30 балів Min. 20 балів Max. 30 балів 

Усна відповідь «1»х2=2 «2»х 2 =4 «3»х2=6 «2»х2=4 

Письмова самостійна 

робота  

«4»х2=8 «6»х2 =12 «4»х2=8 «6»х2=12 

Модульна контрольна 

робота 

«7»x1=7 «10»x1=10 «7»x1=7 «10»x1=10 

Присутність на 

практичних заняттях 

«1»х2=2 «2»х2=4 «1»х2=2 «2» х2 = 4 

 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

1 семестр: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 19 20 21 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Для студентів, які набрали сумарно за 1семестр (4 ЗМ) меншу кількість балів ніж 

критично-розрахунковий мінімум – 39 балів для одержання заліку обов’язковим є усна відповідь з 

усіх заборгованостей за темами і написання мінімум двох письмових самостійних робіт. 

 

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із: 

- присутності на практичних заняттях (максимальна кількість балів – 4);  

- робота на практичних заняттях (максимальна кількість балів – 4); 

- виконання та презентація виконаного завдання для самостійної роботи (максимальна кількість 

балів – 12); 

- модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 10). 

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складаються з ряду практичних завдань. 

Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за вірно виконане завдання студент одержує 1 бал; 

– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені певні помилки, 

студент одержує 0.5 балів; 

– якщо студент не надав відповідь на питання, повністю не виконано завдання, або 

допущено принципові помилки, – студент одержує 0 балів. 

Залік(максимальна оцінка за залік – 40 балів). Залік складається з монологічного 

висловлення за комунікативною ситуацією та 2 практичних завдань.  

Монологічне висловлення за комунікативною ситуацією 

"10" виставляється за: 

мовлення студента, яке відповідає комунікативним вимогам ситуації спілкування; логічну 

побудову монологічного висловлення та розкриття теми; правильне вживання мовних засобів 

(лексичних, граматичних), якими студент оволодів протягом навчального семестру; фонетично 

правильно оформлене мовлення; дотримання відповідного темпу мовлення (135 – 160 сл./хв.); 



 

відповідність обсягу висловлювання вимогам програми (27-30 речень) (90-100%). Допускається не 

більше 2-х мовних помилок (граматичних або лексичних) та не більше двох фонетичних помилок. 

"7" виставляється за: 

мовлення студента, яке відповідає комунікативним вимогам ситуації спілкування; логічну 

побудову монологічного висловлення та розкриття теми; правильне вживання мовних засобів 

(лексичних, граматичних), якими студент оволодів протягом навчального семестру; фонетично 

правильно оформлене мовлення; помірний (середній) темп мовлення (110 – 134 сл./хв.); дещо 

менший обсяг висловлювання (23-26 речень) (89-75%), ніж передбачено вимогами програми (27-

30 речень). Допускається не більше 4-х мовних помилок (граматичних або лексичних) та не 

більше 3-х фонетичних помилок. 

"5" виставляється за: 

мовлення студента, яке відповідає комунікативним вимогам ситуації спілкування; логічну 

побудову монологічного висловлення та достатнє розкриття теми; правильне вживання мовних 

засобів, якими студент володів до вивчення курсу; невживання мовних засобів (лексичних, 

граматичних), якими студент оволодів/мав оволодіти протягом навчального семестру; повільний 

темп мовлення (90 – 109 сл./хв.); обсяг висловлювання 22-18 речень (74-60%). Допускається не 

більше 6-х мовних помилок (граматичних або лексичних) та не більше 4-х фонетичних помилок.  

"3" виставляється за: 

мовлення студента, яке не повною мірою відповідає комунікативним вимогам ситуації 

спілкування; відсутність логічності в побудові монологічного висловлення; нерозкриття теми; 

обмеженість уживаності мовних засобів (лексичних, граматичних), якими студент мав оволодіти 

протягом навчального семестру; фонетично неправильно оформлене мовлення (більше 4 

фонетичних помилок); занадто повільний темп мовлення (89 і менше сл./хв.); обсяг висловлення – 

менше 18 речень (<60%). Наявність більше 9 мовних помилок. 

 

Переклад уривку тексту на українську мову (близько 1500 др. зн.) та переклад речень з української 

на англійську мову (5 речень) – по 15 балів відповідно 

"15" виставляється за: 

Виконуючи переклад речень усно, студент демонструє високий рівень володіння 

лексичними одиницями та граматичними структурами, вивченими протягом навчального 

семестру, вміння перевираження змісту вихідного тексту засобами системи мови перекладу та 

адаптації до мовної норми мови перекладу. При достовірному перекладі 5 речень з української 

мови на англійську мову допускається 1-2 граматичні або лексичні помилки при фонетично 

правильному оформленні мовлення (не більше двох фонетичних помилок). Темп мовлення 

нормальний (135 – 160 сл./хв.). 

"10" виставляється за: 

Виконуючи переклад речень усно, студент демонструє в цілому правильне вживання 

мовних засобів (лексичних, граматичних), якими студент оволодів протягом навчального 

семестру; вміння перевираження змісту вихідного тексту засобами системи мови перекладу та 

адаптації перекладеного тексту, що утворюється, до мовної норми мови перекладу; темп мовлення 

помірний (середній) (110 – 134 сл./хв.). Допускається не більше 4 мовних помилок (граматичних 

або лексичних) при фонетично правильному оформленні мовлення (не більше трьох фонетичних 

помилок). 

"6" виставляється за: 

Виконуючи переклад речень усно, студент демонструє часткові (неповні) знання лексичних 

одиниць та граматичних структур, якими студент оволодів/мав оволодіти протягом навчального 

семестру; робить переклад, передаючи зміст речень не досить точно. Темп мовлення повільний 

(90 – 109 сл./хв.). Допускається не більше 6 лексичних або граматичних помилок та не більше 4 

фонетичних помилок. 

"3" виставляється за: 

Виконуючи переклад фрагменту тексту/речень усно, студент демонструє неправильне 

вживання/ невживання мовних засобів (лексичних, граматичних), якими студент оволодів/мав 



 

оволодіти протягом навчального семестру. При цьому студент допускає більше 6 лексичних або 

граматичних помилок та 5 і більше фонетичних помилок. Темп мовлення занадто повільний (89 і 

менше сл./хв.) 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види навчальної діяльності. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку,  екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

5. ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання результатів 

навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в Національному 

транспортному університеті. 

Політика виставлення оцінок. Кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених 

викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також мотивується в 

індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не виконання студентом усіх 

передбачених навчальним планом видів занять (практичних занять, самостійної роботи) до заліку 

він не допускається; пропущені заняття обов’язково мають бути відпрацьовані.  

Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна причина, 

наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент не може бути присутніми на 

заняттях, він все одно несе відповідальність за виконання завдань, що проводились в аудиторії.  

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущеного заняття з 

лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за відповідною темою у 

вигляді презентації. Захист реферату відбувається відповідно до графіку консультацій викладача, з 

яким можна ознайомитись на кафедрі. Відпрацювання пропущеного практичного заняття 

здійснюється шляхом самостійного виконання завдання і його захисту відповідно до графіку 

консультацій викладача. 

Поведінка в аудиторії. Ноутбуки та портативні пристрої можна використовувати 

ВИКЛЮЧНО з навчальною метою за дозволом викладача. Якщо ви використовуєте свій ноутбук 

чи телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати дозвіл викладача. 

Неправильне використання девайсів вважатиметься порушенням дисципліни, викладач має право 

ініціювати відповідні дії.  

В аудиторії забороняється вживання їжі, напоїв (за винятком води). Студенти та викладачі 

повинні дотримуватися етичних норм поведінки. 

У разі виникнення конфліктних ситуацій, вони мають відкрито обговорюватись в 

академічних групах з викладачем. При цьому необхідно бути взаємно толерантним, поважати 

думку іншого.  

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; чесність; 

відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними телефонами. Повага один до 

одного дає можливість ефективніше досягати поставлених командних результатів.  

http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf


 

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів регламентується 

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному 

транспортному університеті 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Академічна доброчесність передбачає: 

- самостійне виконання здобувачами вищої освіти навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами 

застосування зазначеної вимоги здійснюється з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей);  

-  надання посилань на джерела інформації у разі використання ідей, відомостей, тверджень, 

розробок; 

-  дотримання діючих норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про власні результати досліджень, а також використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

Неприпустимими є: 

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) 

діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання 

(отримання) неправомірної вигоди у вигляді коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 

матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в 

освітньому процесі; 

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання 

здобувачів освіти. 

http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/yakist-osviti-ntu.pdf

