Міністерство освіти і науки України
Луганський національний аграрний університет
НАКАЗ
Старобільськ

№

Про затвердження форми силабусу
у Луганському національному
аграрному університеті
З метою введення в дію рішення Ради з якості вищої освіти від
18.02.2021 р. (протокол № 01-10/2РЯ), ефективної організації та взаємної
відповідальності викладача та здобувана вищої освіти за якість освіти у
Луганському національному аграрному університеті, наказую:
1. Затвердити форму силабусу зідно з додатком.
2. Професорсько-викладацькому складу кафедр розробити силабуси
освітніх компонентів до 25.08.2021 р.
3. Ознайомити здобувачів вищої освіти у 2021-2022 н.р. з силабусами
навчальних дисциплін.
4. Начальнику загального відділу Дрогіну Є.О. довести цей наказ до
першого проректора, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи,
завідувача навчального відділу, деканів факультетів/директора ННІ,
завідувачів кафедр.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора
з науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І.В.

Т.в.о. ректора
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Політика оцінювання (приклад)
Політика щодо дедлайнів та пересхпадання: Роботи, які здаються із порушенням

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями
не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати
лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням
із керівником курсу.
Оцінювання (приклад)
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять - усно

20

Модуль 1 (теми 1-3) - обговорення кейсів

20

Модуль 2 (теми 4-7) - обговорення кейсів

20

Екзамен (теми 1-7) - тести, завдання, кейси

40

Примітка. Політику оцінювання кожен викладач розробляє окремо в межах нормативних документів
університету.

Шкала оцінювання студентів:
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середнього рівня 3 кількома
помилками)
Добре (в цілому правильне
виконання 3 певною
кількістю суттєвих помилок)
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значною кількістю недоліків)
Достатньо (виконання
Е
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критеріям)
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РХ
повторного складання)
незараховано
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Р
повторним курсом)
1. Запис здійснюється у разі відсутності здобувана на екзамені
2. Запис здійснюється у разі порушення здобувачем встановлених
правил внутрішнього розпорядку або морально-етичних норм
поведінки на екзамені
3. Запис здійснюється у разі відсутності залікової книжки у здобувана
під час семестрового контролю
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