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СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

XXXXXXXXXXXXXX 
І семестр  

освітній рівень перший (бакалавр) галузь знань  27  Транспорт 

 

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 

освітня програма: 

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ); 

- організація міжнародних перевезень (ОМП); 

- організація митного контролю (ОМК); 

- транспортний сервіс та логістика (ТСЛ). 

спеціальність 263 - Цивільна безпека 

освітня програма: Безпека та охорона праці на залізничному транспорті 
Заняття проводяться для груп ОПУТ, БОП 

Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/ 

Команда викладачів: 

Лектори:  

  

Асистент лектора:  

 

Веб-сторінки курсу: http://do.kart.edu.ua/ 

Додаткові інформаційні матеріали: http://metod.kart.edu.ua/last/process/ 
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Кодекс академічної доброчесності 
 

 
Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського державного університету 

залізничного транспорту є серйозним порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс 

доступний за посиланням:  
http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua 

 Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що вся 

робота на іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання самостійної 

роботи студенти можуть консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але повинні 

самостійно розв’язувати завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. 

Посилання на всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, самостійних роботах чи презентаціях) 

повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином. У разі спільної роботи з іншими 

студентами над виконанням індивідуальних завдань, ви повинні зазначити ступінь їх залученості 

до роботи.  

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 
  

 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення духовної, 

матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними можливостями й 

відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес Українського 

державного університету залізничного транспорту створена система дистанційного навчання на 

основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за посиланням: 
http://do.kart.edu.ua/ 
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