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Ступінь вищої  освіти  Другий рівень вищої  освіти,  НРК – 7
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Викладач(і) Пилипенко Олександр Валерійович

Контактна
інформація
викладача

o.pilipenko@aph.sumdu.edu.ua

Час та місце
проведення
консультацій

Ц-125, Пт, 16-00

Посилання на
освітні платформи
для онлайн занять

https://meet.google.com/itf-xmpk-kzm

Посилання на
силабус в каталозі
курсів

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/report/syllabus/123859836016eb507
9dbcb9acb444e212823654

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

o.pilipenko@aph.sumdu.edu.ua

ПОЛІТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Політика щодо
відвідування

Робота на лекціях (конспект лекцій):  максимально 20 балів за
конспект.

Політика
оцінювання

Розподіл  рейтингових  балів  за  видами  навчальної  роботи:  1.
Іспит (дск):  0,4  R = 40  балів.  2.  Лекційні  заняття:  робота  на
лекціях (конспект лекцій): максимально 20 балів. 3. Практичні
заняття:  виконання  завдань  на  практичних  заняттях:
максимально 40 балів. 4. Додаткові (заохочувальні) бали: тези на
науковій  конференції  СумДУ –  2  бали;  тези  на  Міжнародній
конференції – 5 балів; журнальна стаття – 8 балів; Диплом на
Всеукраїнському  конкурсі  студентських  наукових  робіт  або
Всеукраїнській  студентській  олімпіаді  –  10  балів.

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/report/syllabus/123859836016eb5079dbcb9acb444e212823654
https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/report/syllabus/123859836016eb5079dbcb9acb444e212823654
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Політика щодо
дедлайнів та
перескладання

Перескладання підсумкового модульного контролю студентами,
які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає
незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після
атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та
його складових не підвищуються.

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.


