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Політика щодо
відвідування

Студент  має  відвідати  100%  практичних  занять.  У  випадку
пропуску  занять  студент  повинен  відпрацювати  пропущене
заняття відповідно до розкладу відпрацювань, затвердженому на
кафедрі за наявності відповідного розпорядження деканата.
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Політика
оцінювання

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну
діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною (“2”, “3”,
“4”,  “5”)  з  урахуванням затверджених критеріїв  оцінювання з
дисципліни. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності
передбачають  здійснення  контролю  теоретичної  і  практичної
підготовки. Підсумковий бал за поточну діяльність визначається
вирахуванням середніх оцінок в кінці семестру – окремо за усне
опитування і тестовий контроль, які переводяться у бали.Таким
чином,  максимальна кількість,  яку може набрати студент при
вивченні  навчальної  дисципліни  дорівнює  120  балам.  На
останньому  занятті  у  кінці  семестру  студент  повинен  здати
диференційований  залік.  Диференційований  залік:
Диференційований залік здійснюється по завершенню вивчення
в с і х  т е м  д и с ц и п л і н и  н а  о с т а н н ь о м у  з а н я т т і .  Д о
диференційованого заліку допускаються студенти, які виконали
всі  види  робіт,  передбачені  навчальною  програмою,  та  при
вивчені  дисципліни  набрали  кількість  балів,  не  меншу  за
мінімальну  (72  бала).  Студент  повинен  відпрацювати  всі
пропущені заняття (усна відповідь на питання за темою заняття з
позитивною  оцінкою  даної  відповіді).  Форма  проведення
диференційованого  заліку  включає  контроль  теоретичної  і
практичної  підготовки.  Максимальна  кількість  балів,  як  може
отримати  студент  дорівнює  80.  Диференційований  залік
вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.
Оцінка  з  дисципліни  виставляється  як  середня  з  оцінок  за
практичні  заняття  +  бали  за  диференційований  залік.
Диференційований  залік  І  етап  –  Компютерне  тестування  за
поточний  семестр  (КТ)  20  питань  –  20  б.  (кожна  правильна
відповідь на питання дорівнює 1 балу) ІІ етап – Усна відповідь "5"
– 60 б. "4" – 48 б. "3" – 36 б. Підсумок (КТ + Усна відповідь) "5"
–  70-80  б.  "4"  –  59-69  б.  "3"  –  48-58  б.  Разом за  навчальну
дисципліну (КТ + Усна відповідь+ бали за поточну навчальну
діяльність) "5" – 170-200 б. "4" – 140-169 б. "3" – 120-139 б.

Політика щодо
дедлайнів та
перескладання

У випадку незадовільного результату студент має право двічі
перескладати диференційований залік - перший раз екзаменатору,
призначеному  завідувачем  кафедри,  другий  -  комісії,  яка
створюється  деканатом.  Перескладання  диференційованого
заліку здійснюється за окремим графіком, який затверджується
деканатом. Студенти, які не з'явились на диференційований залік
без  поважної  причини,  вважаються  такими,  що  отримали
незадовільну оцінку. Відмова студента відповідати на питання
атестується  як  незадовільна  відповідь.  Студент  має  право
одержати  пояснення  щодо  отриманої  оцінки.



© Центр інформаційних систем

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.


