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Весняний семестр виконує місію завершального стану освітнього процесу в 
поточному навчальному році. Його результати безпосередньо впливають на 
організацію освітнього процесу в новому навчальному році, а саме: 
 

 на процес подальшого навчання студентів 
 

 навчання на черговому навчальному курсі 
 повторне навчання 
 відрахування 
 

 на навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедр 
 
 організація заходів щодо ліквідації академічної заборгованості 
 перерозподіл навчального навантаження на одного викладача за 

підсумками заходів щодо приведення штатного розкладу у відповідність 
до контингенту студентів 

 
Тому в Університеті організації освітнього процесу у весняному семестрі 

надається особлива увага. 
 
 



До контрольних заходів весняного семестру були допущені студенти які 
ліквідували академічну заборгованість за зимову сесію та виконали усі вимоги 
навчальних планів. 

 

До літньої сесії було допущено: 
 

- студентів бюджетної форми навчання  – 100% 
- студентів контрактної форми навчання – 95% 
- іноземних студентів      – 91%  

 
 
 
 

Всього до літньої сесії було недопущено 167 студентів які мали академічну 
заборгованість за зимову сесію, що складає 6% від контингенту студентів 
контрактної форми навчання та іноземних студентів, з них: 
 контрактна форма 108 студентів (5%, які і у 2017-2018 н.р.),  
іноземні студенти 59 осіб (9,2%, що на 3,8% менше ніж у 2017-2018 н.р.)  

 
Кількість студентів навчальних підрозділів які не допущені до літньої сесії 

 
Навчальні підрозділи Статус 

студента Е МІТ І ХТ БЕМ СГТ КН КІТ 

контрактник 15 (14%)  5 (3%) 3 (4%) 47 (7%) 24 (4%)  14 (4%) 

іноземець 3 (3%) 2 (2%)  8 (7%) 21 (11%) 4 (14%) 3 (6%) 18 (30%) 



 
 Літня екзаменаційна сесія проходила в терміни які були визначені графіком 
навчального процесу на весняний семестр 2018-2019 н.р. та за змістом у відповідності до 
навчальних планів спеціальностей за рівнями вищої освіти. 
 
 В контрольних заходах брали участь 7099 студентів 1-3 навчальних курсів першого 
(бакалаврського) рівня та 1-го навчального курсу другого (магістерського) рівня, що на 118 
студентів більше в порівнянні з 2017-2018 н.р., (6981 студента), з них бюджетників – на 221 
особу менше, контрактників – на 81 особу більше, іноземних студентів на 258 осіб більше 
 

Контингент студентів 
Рівень вищої освіти 

Навчальний 
курс бюджет контракт іноземці всього 

перший 927 579 304 1810 

другий 1043 774 167 1984 перший (бакалаврський) 

третій 1003 659 110 1772 

всього за рівень  2973 2012 581 5566 

другий (магістерський) перший 1093 380 60 1533 

Всього за університет 4066 2392 641 7099 
 
 
 
 
 



Аналіз результатів літньої сесії 
 

 За підсумками літньої сесії завершили навчання: 
 

 на відмінно 905 студентів (13%) Університету усіх рівнів вищої освіти, як і у 
літню сесію 2017-2018 н.р. 

  
- бюджетна форма навчання   – 755 студентів (19%) 
- контрактна форма навчання   – 138 студента  (6%) 
- іноземні студенти     – 12 студентів   (2%) 

 
Високі результати навчання в опанування змістом відповідного навчального курсу 

показали студенти наступних факультетів та інститутів: 
 
 а. перший (бакалаврський) рівень  

 
перший курс другий курс третій курс 

КІТ – 17% КІТ – 21% 
І      – 12% 

КІТ – 27% 
І      – 19% 

  СГТ – 12% 
  МІТ – 12% 

 
б. другий (магістерський) рівень 

  
 перший курс:  КІТ – 42%; МІТ – 29%; Е – 22%; СГТ – 21%;  
                                                  БЕМ – 17%; КН – 15%; І – 11%; ХТ – 10%   
    



 мали позитивні результати (відмінно, добре, задовільно) – 4706 студентів (66%), що на 
13% більше ніж у 2017-2018 н.р. 

- бюджетна форма навчання   – 3058 студента (75%) 
- контрактна форма навчання   – 1375 студента (58%) 
- іноземні студенти     – 273 студента   (43%) 

 
Найбільша кількість студентів які виконали вимоги освітньої програми відмічається на 

факультетах та інститутах: 
а. перший (бакалаврський) рівень 

 
перший курс другий курс третій курс 

ХТ        – 94% ХТ       – 94% ХТ        – 93% 
СГТ      – 69% СГТ     – 72%  КІТ       – 75% 
КІТ       – 64% КІТ       – 69% СГТ      – 68% 
БЕМ    – 57% 
Е          – 54% 

БЕМ     – 66% 
Е          – 54% 

Е           – 62% 
БЕМ     – 60% 

 
б. другий (магістерський) рівень 

 
перший курс: ХТ – 96%; МІТ – 89%; КІТ – 85%; Е – 79%; 
 
За підсумками літньої сесії завершили навчання та були переведені на наступний 

навчальний курс 4729 студентів (67%), з них: 
 

- бюджетна форма навчання   – 3068 студента  (76%) 
- контрактна форма навчання   – 1388 студентів (58%) 
- іноземні студенти     – 273 студента    (43%) 



Семестровий контроль літньої сесії не пройшло 2370 студента (33%), що 
практично збігається з минулим  навчальним роком, з них: 

 
- бюджетна форма навчання   – 998 студентів    (25%)   
- контрактна форма навчання   – 1004 студента (42%)     
- іноземні студенти     – 368 студентів   (57%)    

 
Кількісна характеристика незадовільних результатів здачі літньої сесії 

 

Отримано незадовільних оцінок 

за відповідь не з’явилися  
з невідомих причин 

Статус студента Контингент 

кількість % кількість % 

бюджет 998 311 31 687 69 

контракт 896 99 11 797 89 

іноземці 309 76 25 233 75 

за університет 2203 486 22 1717 78 
 

 Важливо! 78% студентів  
      отримали оцінку “незадовільно”  
      за неприбуття на семестровий контроль  
      з невідомих причин,  
      але це на 6% менше ніж у 2017-2018 н.р. 



Кількість студентів за рівнями вищої освіти та курсами навчання 
які отримали оцінку “незадовільно” 

 
отримали незадовільних оцінок контингент 

за відповідь не з’явились з 
невідомих причин 

Рівень вищої освіти, 
навчальний курс 

кількість % кількість % кількість % 

перший (бакалаврський)       

   перший 681 38 171 25 510 75 

   другий 661 33 159 24 502 76 

   третій 555 31 95 17 460 83 

за рівень 1897 34 425 22 1472 78 
другий (магістерський)       

   перший 306 20 61 20 245 80 

за рівень 306 20 61 20 245 80 
 

 Факультети та інститути, на яких студенти отримали  підсумкову оцінку 
“незадовільно” з причини  “не з’явились з невідомих причин”: 

                БЕМ – 100%; КН – 100%; КІТ – 100% 
  

На 1 курсі факультету І кількість студентів, які отримали оцінку “незадовільно” 
на 44,3% перевищує загальну кількість студентів що позитивно завершили 
навчання  

2,3 курси І, 5 курс КН, 2 курс МІТ також мають перевагу незадовільних оцінок 



Академічна заборгованість студентів за підсумками 2018-2019 н.р. 
 

Максимальна кількість студентів з академічною заборгованістю: 
       І – 58%; КН – 47%; МІТ – 38% 

Після завершення семестрового контролю були проведені заходи щодо ліквідування 
академічної заборгованості або підвищення результатів здачі, якщо отримана оцінка 
«задовільно»  

Аналіз результатів проведених заходів 

Академічна заборгованість 
станом на  

Ліквідація академічної  
заборгованості 

Факультет / 
інститут 

27.06.2019 30.08.2019 Кількість  % 

Е 356 296 60 16,9 

МІТ 365 252 113 31,0 
І 257 109 148 57,6 

ХТ 44 33 11 25,0 

БЕМ 441 196 245 55,6 
СГТ 239 157 82 34,3 

КН 341 247 94 27,6 
КІТ 327 151 176 53,8 

Всього 2370 1441 929 39,2 
 

Найбільш ефективно передбачені умови були використані  
в інститутах І, БЕМ  та на факультеті  КІТ 



 

Показники якості навчання студентів за їх статусом  
на факультетах та інститутах 

 

бюджет контракт іноземні студенти 

успішність, % успішність, % успішність, % 

Факультет/ 
інститут 

абсолютна якісна абсолютна якісна абсолютна якісна 

Е 71,4 13,3 39,6 0,9 25,7 1,0 

МІТ 69,1 17,2 38,1 0,7 23,8  

І 50,6 18,1 28,0 2,3   

ХТ 96,9 8,5 90,1 2,8 83,9 0,8 

БЕМ 91,5 31,3 56,6 3,0 45,0 2,0 

СГТ 82,5 27,7 68,6 2,9 37,9  

КН 65,6 13,3 38,5 1,3   

КІТ 75,1 28,6 74,1 25,7 45,0 10,0 

За 
Університет  

75,2 18,6 57,5 5,8 42,6 1,9 

 

 Забезпечення високого рівня результатів навчання необхідно 
розглядати як головну мету освітнього процесу, а саме цей рівень – як 
показник кінцевих результатів спільної роботи науково-педагогічних 
працівників кафедр, керівництва факультетів (інститутів) та студентів. 
 
 



а) за структурними підрозділами

Аналіз ліквідації  академічної заборгованості 

за літню сесію 2018-2019 навчального року 

Кількість студентів з академічною 
заборгованістю станом на 

27.06.2019 13.09.2019 

Ліквідовано 

Ф
а

ку
л

ь
те

т 
/ 

ін
с
ти

ту
т 

Б К Ін Всього Б К Ін Всього Б К Ін Всього % 

Е 222 59 75 356 171 29 57 257 -51 -30 -18 -99 -27,8 

МІТ 225 76 64 365 72 39 47 158 -153 -37 -17 -207 -56,7 

І 131 126 0 257 9 36 0 45 -122 -90 0 -212 -82,5 

ХТ 18 7 19 44 11 4 11 26 -7 -3 -8 -18 -40,9 

БЕМ 24 307 110 441 3 280 90 373 -21 -27 -20 -68 -15,4 

СГТ 28 193 18 239 3 97 8 108 -25 -96 -10 -131 -54,8 

КН 145 147 49 341 51 77 38 166 -94 -70 -11 -175 -51,3 

КІТ 205 89 33 327 45 34 9 88 -160 -55 -24 -239 -73,1 

Всього 998 1004 368 2370 365 596 260 1221 -633 -408 -108 -1149 -48,5 
 



б) за рівнями вищої освіти

та навчальними курсами

Кількість студентів, які мають незадовільні 
оцінки станом на 

27.06.2019 13.09.2019 

Ліквідовано 

н
а
в
ч
а
л

ь
н
и
й
 

ку
р
с
 

Б К Ін Всього Б К Ін Всього Б К Ін Всього 
% 

2 284 259 186 729 98 118 127 343 -186 -141 -59 -386 -52,9 

3 302 303 100 705 122 195 71 388 -180 -108 -29 -317 -45,0 

4 240 313 50 603 83 187 41 311 -157 -126 -9 -292 -48,4 

2 (6) 172 129 32 333 62 96 21 179 -110 -33 -11 -154 -46,2 

Всього 998 1004 368 2370 365 596 260 1221 -633 -408 -108 -1149 -48,5 
 



Аналіз стану контингенту студентів за їх статусом 
 

Станом 

на 01.06.2019 на 01.09.2019 
Різниця Факультет/ 

інститут 

бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт 

Е 921 123 1093 144 172 21 
МІТ 983 157 1163 196 180 39 

І 350 198 373 237 23 39 

ХТ 729 86 846 154 117 68 

БЕМ 357 857 429 999 72 142 
СГТ 187 759 251 801 64 42 

КН 1025 298 676 322 -349 24 

КІТ 564 421 1125 570 561 149 

За 
університет 5116 2899 5956 3423 840 524 

 



Дякую за увагу!


