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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни – набуття ключових фахових 

компетентностей, формування системи теоретичних і практичних знань про 

новітні технологій обробки консолідованої інформації. Зокрема знань 

об’єктно-орієнтованих технологій, що використовуються при обробці 

великих масивів даних дослідження громадської думки та при роботі з 

базами даних (виробничих, бібліотечних, архівних тощо). 

Предметом вивчення дисципліни є об’єктно-орієнтована мова 

програмування Visual Basic 6.0 . 

Завдання  вивчення дисципліни: 

 ознайомлення з новітніми інформаційними технологіями обробки 

інформації з допомогою об’єктно-орієнтованих мов програмування; 

 формування у студентів цілісного погляду на можливості використання 

сучасних інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній 

діяльності, при обробці великих масивів даних опитування громадської 

думки та аналізі соціальних процесів в суспільстві. 

  вивчення основних принципів, закладених в основу сучасних 

тенденцій побудови та функціонування інформаційних систем та 

технологій на виробництві, в бібліотечній та архівній справі; 

 формування у студентів логічного мислення, креативного підходу до 

вирішення професійних завдань, вміння аналізувати проблеми, 

знаходити шляхи їх розв’язання та мотивувати колектив до спільної 

мети; 

 набуття практичних навичок складання схем алгоритмів, написання 

програм на мові Visual Basic, включаючи роботу в цьому середовищі з 

виробничими, бібліотечними та архівними базами даних. 

Мова викладання: українська. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Навчальна дисципліна «Об’єктно-орієнтовані технології обробки 

інформації» покликана допомогти студенту отримати: 

знання сучасних концепцій та інформаційних технологій обробки 

консолідованої інформації, зокрема в інформаційно-аналітичній діяльності та 

дослідженні соціальних процесів; 

розуміння принципів роботи з базами даних (виробничими, 

бібліотечними, архівними тощо) з використанням об’єктно-орієнтованих мов 

програмування;  

уміння вільно орієнтуватися на сучасному ринку інформаційних 

технологій, практично застосовувати навички розробки  алгоритмів, моделей 



та програм з допомогою об’єктно-орієнтованої мови програмування Visual 

Basic;  

здатність аналізувати і систематизувати інформацію, вибирати 

універсальні програмні засоби і методи та відповідне програмне 

забезпечення з метою здійснення професійної діяльності.  
 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність (ІНТ)  

 

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 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 02. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 03. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 04. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

 

Фахові компетентності 

 

ФК 03. Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення 

практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у 

професійній діяльності.  

ФК04. Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-

синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації.  

ФК 05. Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом 

проведення аналізу інформаційних потоків та масивів.  

ФК06. Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою 

вдосконалення професійної діяльності та розуміти принципи проектування та 

функціонування автоматизованих баз даних, семантичного вебу, веб-сервісів 

та соціальних медіа. 

 

Фахові компетентності освітньої програми «Консолідована інформація» 

, 

Інноваційна, аналітична та експертна діяльність: 

 

ФКС03. Здатність здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та 

аналітико-прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів 

робіт з консолідованою інформацією. 

  



Науково-дослідна діяльність 

 

ФКС05. Здатність вибирати методи, засоби та відповідне професійне 

обладнання з метою здійснення професійної діяльності в професійній сфері, 

володіння методами організації та проведення інформаційно-аналітичних 

досліджень, набуття, подання, структурування, виведення знань, здатність 

обирати інформаційне програмне забезпечення з метою проведення наукових 

досліджень. 

ФКС06. Здатність самостійно аналізувати, збирати, обробляти, 

узагальнювати  та моделювати дані у реальних умовах, здатність розробляти 

проекти і програми консолідації інформаційних ресурсів, організовувати та 

планувати інформаційно-аналітичні дослідження, готувати аналітичні, 

інформаційні документи. 

 

Виробничо-технологічна діяльність 

 

ФКC10. Здатність обстежувати, планувати та створювати організаційні 

структури управління відповідно до потреб інформаційно-документної 

діяльності. 

ФКС12.  Здатність здійснювати інформаційний моніторинг. 

 

Програмні результати навчання за загальними та загально-

професійними компетентностями (ПРН) 

Дисципліна «Об’єктно-орієнтовані технології обробки інформації» 

передбачає ознайомлення з теоретичними та практичними основами 

моделювання освітньої та професійної підготовки майбутнього фахівця, 

отримання знань з функціонування комп'ютерних інформаційних систем та 

використання сучасних технологій обробки консолідованої інформації в 

інформаційно-аналітичній діяльності, при обробці великих масивів даних 

опитування громадської думки та аналізі соціальних процесів в суспільстві; 

набуття практичних навичок складання схем алгоритмів, написання програм 

на мові Visual Basic, включаючи роботу в цьому середовищі з виробничими, 

бібліотечними та архівними базами даних. 

 

За загальними та загально-професійними компетентностями (ПРН) 

студенти повинні демонструвати  наступні результати навчання: 

ПРН02 - Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи 

проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та 

соціальних медіа в інформаційній діяльності. 

ПРН08 - Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, 

моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі 

конкурентоспроможності установи. 



ПРН09 - Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення 
управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних 

здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних 

систем. 

 

За спеціалізовано-професійними компетентностями студенти 

повинні демонструвати  наступні результати навчання: 

 

ПРНС09 - Розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів 

опрацювання консолідованої інформації. 

ПРНС11 - Проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, 

супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, 

включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі. 

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ  

 

Пререквізити  

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 45 

Лекції 15 

Лабораторні роботи 30 

Практичні заняття – 

Самостійна робота, у т.ч.: 105 

Підготовка до аудиторних занять 30 

Підготовка до контрольних заходів 4 

Виконання курсової роботи 57 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на 

лекціях 

10 

Підготовка до іспиту 4 

Всього: 150 

  

  

  

  

 

Комп’ютерні 

технології в діловодстві 

Інформатика та 

комп'ютерна технiка  

Математичні основи 

інформаційної 

діяльності 

 

Об’єктно-орієнтовані 

технології обробки 

інформації 



(5 кредитів) 

Форма підсумкового контролю Іспит 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники  

3. Силабус 

4. Завдання на курсову роботу 

5. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень  

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

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

Назви змістових модулів  

і тем лекцій 

Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

лекці

ї 
лабор. 

самостійна 

робота 

Модуль 1. Програмування алгоритмів лінійної, розгалуженої  та циклічної 

структур на мові Visual Basic 6.0. 

Змістовий модуль 1.  

Основи алгоритмізації. Розробка алгоритмів різних структур. Програмування 

об’єктно-орієнтованою-мовою Visual Basic 6.0. Інтерфейс програми. Основи 

системи програмування Visual Basic.  

1.Основи алгоритмізації. Графічні 

символи елементів блок-схем. 

Державні стандарти. Складання блок-схем 

алгоритмів різних структур: лінійної, 

розгалуженої, циклічної та комбінованої. 

2,5 1 1 0,5 

2. Об’єктно-орієнтоване програмування. 

Основні поняття 
1 0,25 0,25 0,5 

3. Інтерфейс об’єктно-орієнтованої мови 

програмування Visual Basic 6.0. Початкові 

відомості, вікно проекту, вікно форми. 

Збереження проекту, збереження форми. 

1,5 0,5 0,5 0,5 

4. Об’єкти мови. Панель елементів 

управління General, вікно властивостей 

Properties. 

1,25 0,25 0,5 0,5 

5. Основні управляючі об’єкти з панелі 

General (командна кнопка, мітка, текстове 

поле, зображення, список, поле зі списком 

тощо). Зображення, призначення, події, 

1,25 0,25 0,5 0,5 



властивості кожного з них. 

6. Основи системи програмування Visual 

Basic. Елементи системи програмування 

Visual Basic 6.0. Робота у вікні коду. 

Змінні. Константи. Функції Visual Basic. 

Арифметичні вирази. Логічні вирази. 

2 0,5 1 0,5 

7. Типи даних. Структура процедури 

Visual Basic 6.0. 
1 0,25 0,5 0,25 

Змістовий модуль 2. Оператори системи програмування Visual Basic. 

Програмування алгоритмів лінійної, розгалуженої  та циклічної структур. 

1. Оператор оголошення змінних Dim. 

Оператор  введення даних InputBox. 

Функції Format та Chr. 

2 0,5 0,5 1 

2. Оператори виведення даних MsgBox та 

Print. Функції Tab, Spc, String. Введення та 

виведення даних у текстові поля форми. 

2,5 0,5 1 1 

3. Оператор присвоювання. 

Програмування алгоритмів лінійної 

структури. 

4,5 1 1,5 2 

4. Умовний оператор If…Then…Else 

(лінійна та блочна структури). 

Програмува-ння алгоритмів розгалуженої 

структури. 

7,5 1,5 2 4 

5. Оператор організації арифметичного 

циклу (циклу з відомою кількістю 

повторень) For…Next. Програмування 

алгоритмів циклічної структури. 

4,5 1 1,5 2 

Модуль 2. Робота з масивами. Алгоритми з вкладеними циклами. Робота з 

базами даних з допомогою мови програмування Visual Basic 6.0. 
Змістовий модуль 3. Програмування алгоритмів циклічної структури. Робота 

з масивами. Реалізація алгоритмів з вкладеними циклами. Робота з базами 

даних з використанням мови програмування Visual Basic 6.0. 
1. Оператори ітераційного циклу (циклу з 

невідомою кількістю повторень) 

While…Wend,  Do…Loop. Цикли з перед- 

та післяумовою. Програмування 

алгоритмів циклічної структури. 

5 1 2 2 

2. Масиви. Статичні та динамічні масиви. 

Опис масивів. Функція створення масиву 

Array. Оператор Option Base. Робота з 

одновимірними масивами: введення–

виведення  елементів масиву; знаход-

ження суми та добутку за умовою; 

визначення мінімальних і максимальних 

3,75 1 0,75 2 



елементів та їх порядкових номерів. 

3. Одновимірні масиви:  створення нового 

масиву з елементів існуючого, які відпові- 

дають певній умові. Сортування елемен-

тів. Створення масивів з допомогою гене-

ратора випадкових чисел. Функція Rnd. 

3,75 1 0,75 2 

3. Двовимірні масиви. Реалізація  

алгоритмів з вкладеними циклами. 

Знаходження в кожному рядку чи стовпці 

мінімальних і максимальних елементів та 

їх номерів, сум та добутків. 

5,5 0,5 2 3 

5. Реалізація типових алгоритмів обробки 

двовимірних масивів. 
6 1 2 3 

Змістовий модуль 4. Робота з базами даних з використанням мови 

програмування VB 6.0.  
1.Інтерфейс користувача; створення 

запитів, адресованих ядру бази; сховище 

даних 

8,25 1,25 2,5 2 

2.Технології DAO та ADO. Переваги та 

недоліки.  
3 0,5 0,25 2 

3.Елемент управління даними ADO. 

Використання елементів управління для 

відображення записів та формування 

набору записів recordset. 

11,5 0,5 2,5 2 

4.Нормалізація даних. Використання 

сортування та індексів для швидкого 

пошуку даних. Елементи управління 

ActiveX. 

7,5 1 2,5 2 

5.Майстри в VB та інструменти Add-ins 

(розширення) для покращення можли-

востей середовища IDE. Wizard (Master, 

Майстер) при побудові форми даних. 

7,5 1 2,5 2,25 

6. Засоби моделювання бізнес-процесів.  

Узагальнена модель бізнес-процесу. 

Об’єктно-орієнтована графічна мова для 

моделювання бізнес-процесів BPMN 

(Business Process Modeling Notation). 
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Усього годин за семестр  150 15 30 105 

 

  



ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Основи алгоритмізації. Графічні символи елементів 

блок-схем. Державні стандарти. Складання блок-схем 

алгоритмів різних структур: лінійної, розгалуженої, 

циклічної та комбінованої. 

1 

2 Ознайомлення з інтерфейсом об’єктно-орієнтованої 

мови Visual Basic 6.0. Набуття навичок створювання 

форми з розташуванням на ній об’єктів (елементів 

управління) та надання їм необхідних властивостей; 

введення процедури (написання програми) у вікні коду 

і виконання написаної процедури. 

3,25 

2 Програмування алгоритмів лінійної структури. 3 

3 Програмування алгоритмів розгалуженої структури 

(лінійна структури). 
1 

4 Програмування алгоритмів розгалуженої структури 

(блочна структура) 
1 

5 Програмування алгоритмів циклічної структури 

(арифметичний цикл). 
1,5 

6 Програмування алгоритмів циклічної структури 

(ітераційний цикл). 
2 

7 Програмування типових алгоритмів обробки 

одновимірних масивів 
5 

8 Програмування типових алгоритмів обробки 

двовимірних масивів. 
2,25 

9 Робота з базами даних в VB 6.0. Інтерфейс 

користувача; запити, адресовані ядру бази; сховище 

даних. 

2 

10 Робота з базами даних. Технології DAO та ADO. 2 

11 Робота з базами даних VB 6.0. Елемент управління 

даними ADO. Використання елементів управління для 

відображення записів та формування набору записів 

recordset. 

2 

12. Робота з базами даних VB 6.0. Нормалізація даних. 

Використання сортування та індексів для швидкого 

пошуку даних. Елементи управління ActiveX. 

2 

13. Робота з базами даних VB 6.0. Майстри в VB та 

інструменти Add-ins (розширення) для покращення 

можливостей середовища IDE. Wizard (Master, 

Майстер) при побудові форми даних. 

2 

 Всього 30 



Розподіл годин за етапами виконання курсової роботи  

(індивідуального навчально-дослідного завдання ) 

№ 

п/п 

Етапи виконання роботи  Термін 

виконання  

Кількість 

годин 

1. Отримання завдання на курсову 

роботу. 
1-й тиждень  

2.  Аналіз літературних джерел та 

складання плану роботи. 
2-й тиждень 3 

3. Складання блок-схем алгоритмів 

різних структур. Об’єктно-орієнто-

ване програмування. Інтерфейс 

об’єктно-орієнтованої мови 

програмування Visual Basic 6.0. 

Об’єкти мови. Панель елементів 

управління General, вікно властивос-

тей Properties. 

3-й тиждень  6 

4. Програмування алгоритмів лінійної 

структури. Виконання індивідуаль-

ного Завдання 1. 

5-й тиждень 8 

5 Програмування алгоритмів розгалу-

женої структури. Виконання індиві-

дуального Завдання 2.  

7-й тиждень 5 

6 Програмування алгоритмів циклічної 

структури. Виконання індивідуально-

го Завдання 3 та Завдання 4. 

9-й тиждень 10 

7 Програмування типових алгоритмів 

обробки одновимірних масивів. 

Виконання індивідуального Завдання 

5. 

10-й тиждень 10 

8 Двовимірні масиви. Реалізація 

алгоритмів з вкладеними циклами. 

Виконання індивідуального Завдання 

6. 

12-й тиждень 9 

9. Написання вступу та висновку 13-й тиждень 3 

10. Загальне оформлення роботи та здача 

її на перевірку  
14-й тиждень 3 

11. Захист курсової роботи 15-й тиждень  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Батищев П.С. Основы програмирования на Visual Basic 6.0. 

Электронный учебник.  

2. Батищев П.С.Учебник Visual Basic 6.0. 2010. 



3. Быков В.Л. Методические указания для выполнения лабораторных 

работ Visual Basic. Брест , техн. ун-т, 2010. 

4. Волков А. Электронный учебник  «Visual Basic – крепкий орешек!». 

Москва, 2017. 77 с. 

5. Джон Кларк Крейг, Джефф Уэбб. Visual Basic 6.0/Перевод с 

английского.–5-е изд.–Москва: Издательско–торговый дом “Русская 

Редакция”, 2008. 720 с. 

6. Зуева А. Г., Носков Б. В., Сидоренко Е. В., Всяких Е. И., Киселев С. П. 

Практика и проблематика моделирования бизнес-процессов. Москва: 

ДМК Пресс, 2008. 246 c.  

7. Лабораторные работы по Visual Basic. Уфа, техн.ун-т, 2007. 

8. Лебедев В. Лекции по ВМиП. Visual Basic, 2009. 

9. Литвиненко Т.В. Visual Basic 6.0: Учебное пособие для вузов. Москва.: 

Горячая линия– Телеком, 2008. 140с. 
10. Лукин С.Н. Visual Basic 6.0. Самоучитель для начинающих. Москва.: 

Диалог-МИФИ, 2001. 544 с 

11. МакГрат, Майк. Программирование на Visual Basic для начинающих. 

Москва: Эксмо, 2017. 192 с. 
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НТУ, 2020. 48 с. 
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обробки інформації. Засоби моделювання бізнес-процесів. Методичні 

вказівки до виконання самостійної роботи. НТУ, 2020. 45 с. 
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Електронні ресурси 

1. Аношкина Ю. С. Электронный учебник по программированию"Visual 

Basic 6.0" 28.10.2013. 

https://pedsovet.su/load/50-1-0-39002 
2. Иллюстрированный электронный самоучитель Visual Basic 6.0. 

https://claw.ru/enciklopedija-programmirovanija/visual-basic-60-

illjustrirovannij-samouchitel.html 

3. Основы программирования  на Visual Basic 6.0. Электронный учебник 

http://umtk202.narod.ru/vb_book/v000.htm 

4. Самоучитель Visual Basic 6.0.  http://vbzero.narod.ru/ 

5. Учебник. Начало работы с Visual Basic в Visual Studio. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/visual-

basic/tutorial-console 

6. Что такое BPMS. Введение. http://bpms.ru/intro/index.html  

https://pedsovet.su/load/50-1-0-39002
https://claw.ru/enciklopedija-programmirovanija/visual-basic-60-illjustrirovannij-samouchitel.html
https://claw.ru/enciklopedija-programmirovanija/visual-basic-60-illjustrirovannij-samouchitel.html
http://umtk202.narod.ru/vb_book/v000.htm
http://vbzero.narod.ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/visual-basic/tutorial-console
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/visual-basic/tutorial-console
http://bpms.ru/intro/index.html


4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 МК1 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 

Т2 

МК2 Іспит 

40 

Сума 

100 10 10 10 10 

10 

10 10 

Присутність на лекціях 1 1 1 1 

Присутність на ЛР 1 1 1 1 

Виконання та захист 

ЛР 

8 8 8 8 

 

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

– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 2); 

– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 

2); 

– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів 

– 16); 

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

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 2 практичних 

завдань. Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за повністю виконане завдання студент отримує 5 балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, 

студент отримує 2 бали; 

– якщо завдання повністю не виконане або допущені принципові 

помилки, студент отримує 0 балів. 

Іспит (максимальна оцінка за іспит – 40 балів). Залікове завдання 

складається з 2 практичних завдань.  

Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за вірно виконане завдання студент отримує 20 балів; 

– якщо завдання виконане з допущенням не принципових помилок, 

студент отримує 14 балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, 

студент отримує 6 балів; 

– якщо студент не виконав або виконав завдання з принциповими 

помилками, – отримує 0 балів. 

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 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 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 

(лабораторних робіт) 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 комп’ютерному 

класі.  

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 

лабораторного заняття здійснюється шляхом самостійного виконання 

завдання і його захисту відповідно до графіку консультацій викладача. 

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні 

ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, 

необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та 

інші форми нечесної роботи неприпустимі. Всі лабораторні роботи та 

індивідуальні завдання студент має виконати самостійно із використанням 

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


рекомендованої літератури й отриманих знань та навичок. Цитування в 

письмових роботах допускається тільки із відповідним посиланням на 

авторський текст. Недопустимі підказки і списування у ході захисту 

лабораторних робіт, на контрольних роботах, на заліку. 

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. При виконанні лабораторних 

робіт студент може користуватися ноутбуками. Проте під час лекційних 

занять та обговорення завдань лабораторних робіт не слід використовувати 

ноутбуки, смартфони, планшети чи комп’ютери. Це відволікає викладача і 

студентів групи та перешкоджає навчальному процесу. Якщо ви 

використовуєте свій ноутбук чи телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно 

заздалегідь отримати дозвіл викладача.  

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів 

регламентується Положенням про систему забезпечення академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими 

працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному 

університеті та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 

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