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Контактна
інформація
викладача
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Час та місце
проведення
консультацій

15-00-16-00, Ц 326 15-00-16-00, Ц 321

Посилання на
освітні платформи
для онлайн занять

https: / /meet .google .com/epj-qopm-jfc?pl i=1&authuser=2
https://meet.google.com/yfp-ptpj-adz

Посилання на
силабус в каталозі
курсів

http://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/report/syllabus/1772131

Засоби зворотного
зв’язку із групою
щодо отримання та
опрацювання
виданих матеріалів

i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua nshumakova@ukr.net

ПОЛІТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Політика щодо
відвідування

Відвідування  занять  є  обов’язковим.  За  об’єктивних обставин
(наприклад,  хвороба,  міжнародне  стажування,  карантин,
індивідуальний  графік  навчання)  навчання  може  відбуватись
індивідуально  (в  онлайн  формі).  Для  студентів  ЗВО,  які
поєднують  навчання  з  працевлаштуванням  за  фахом,  з
науково-дослідною роботою,  участю в  спортивних  змаганнях,
може встановлюватись вільне відвідування лекцій.

Політика
оцінювання

В  основу  оцінювання  покладені  наступні  принципи:  дієвості
(стимулювання до зусиль щодо досягнення у навчальній роботі
нових  успіхів);  систематичності  (перевірка  і  оцінка  знань
здійснюється  планово  протягом  усього  процесу  навчання);
індивідуальності  (оцінювання  успіхів  кожного  студента,  а  не
групи в цілому); об'єктивності
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Політика щодо
дедлайнів та
перескладання

Роботи, які здаються з порушенням строків без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку (за кожний тиждень запізнення - на
один  бал).  Перескладання  контрольних  заходів  з  модуля
дозволяється  протягом  атестаційного  тижня  у  випадку
відсутності  на  контрольному  заході  або  при  отриманні
незадовільної  оцінки.

Політика щодо
оскарження
результатів
оцінювання

Оскарженню  можуть  підлягати  результати  оцінювання  з
модульних та  семестрових атестацій.  Для цього здобувач має
подати апеляцію на  ім’я  директора/декана  у  день  проведення
атестаційного  заходу  чи  після  оголошення  результатів  його
складання,  але  не  пізніше  наступного  робочого  дня.  За
розпорядженням  директора  створюється  комісія  з  розгляду
апеляції.
За рішенням апеляційної комісії оцінка може змінюватися у разі
встановлення порушень під час проведення атестацій.

Політика щодо
академічної
доброчесності

Всі  роботи,  визначені  регламентом,  повинні  бути  виконані
здобувачем  самостійно.  Під  час  виконання  письмового
модульного або підсумкового контролю списування заборонене.
Роботи  здобувача  вищої  освіти  не  повинні  містити  плагіату,
фактів фабрикації та фальсифікації списування. Під час вивчення
дисципліни неприпустимими також є інші прояви академічної
недоброчесності, перелік яких визначено Кодексом академічної
доброчесності університету.
У  разі,  якщо  викладачем  виявлено  порушення  академічної
доброчесності з боку здобувача вищої освіти під час вивчення
навчальної  дисципліни,  викладач  має  право  вчинити  одну  з
наступних дій:
-  знизити  на  величину  до  40%  включно  кількість  балів,
отриманих  при  виконанні  завдання  на  практичному  занятті;
-  надати  рекомендації  щодо  доопрацювання  обов’язкового
домашнього  завдання  із  зниженням  підсумкової  кількості
отриманих  балів  на  величину  25%  включно;
-  не  зараховувати  обов’язкове  домашнє завдання  без  надання
права його перероблення;
-  призначити  перескладання  письмового  модульного  або
підсумкового  контролю  із  зниженням  підсумкової  кількості
отриманих  балів  на  величину  до  15%  включно;
-  відмовити  в  перескладанні  письмового  модульного  або
підсумкового  контролю.


