
Підсумки літньої
екзаменаційної сесії 2020/21 

навчального року



 
1.1  Особливості організації освітнього процесу. 

 
 Освітній процес як складова освітньої діяльності Університету в 2020/2021 
навчальному році проводився в умовах впровадження норм Закону України «Про вищу 
освіту» (2014 р.) та продовження участі в інтеграційних процесах входження  України до 
загальноєвропейської освітньої системи.  
 
  Освітній процес  був організований та спланований на підставі навчальних 
планів для освітніх програм відповідних рівнів вищої освіти: 

- перший (бакалаврський) рівень – 42 спеціальності 
 1 курс за навчальними планами 2020 року; 
 2, 3 курси за навчальними планами 2018 року; 
 4 курс за навчальними планами 2016 року; 

- другий (магістерський) рівень -  38 спеціальностей 
 1 курс за навчальними планами 2020 року; 
 2 курс за навчальними планами 2018 року. 

 
На протязі 2020/2021 навчального року порушень його організації та 

проведення не виявлено, що  підтверджується висновками експертних комісій з 
акредитації та ліцензування спеціальностей Університету та екзаменаційних 
комісій під час атестації випускників.  



 

1.2 Підсумки весняного семестру 2020/2021н.р.  
 

    Весняний семестр  виконує місію завершального етапу освітнього процесу в 
поточному навчальному році. Його результати впливають на організацію освітнього 
процесу в новому навчальному році, на процес подальшого навчання студентів, а саме 
на черговому навчальному курсі, повторне навчання та відрахування. 

 
 На організацію та результати навчання в весняному семестрі вплинула 

наявність 476 студентів (7 %),  які  мали академічну заборгованість за 2020/2021 
навчальний рік, з них контрактна форма навчання 259 студентів (13 %), іноземні 
студенти 217 осіб (24 %).  

 
На бюджетній формі навчання заборгованості не було. 
 



1.2.1 Допуск до літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р. 
 
 До контрольних заходів екзаменаційної сесії були допущені тільки ті студенти, які 

ліквідували академічну заборгованість за зимову сесію та виконали усі вимоги з 
навчальних дисциплін навчального плану весняного семестру. 

  
До екзаменаційної сесії було допущено: 

 Денна форма  
- студентів бюджетної форми навчання  – 99,8 %; 
- студентів контрактної форми навчання  – 86 %; 
- іноземних студентів     – 75 %.  

 
В порівнянні з результатами допуску до зимової сесії, допуск студентів контрактної 

форми навчання збільшився на 1 %, а допуск іноземних студентів зменшився на 1 %. 
 
Максимальна кількість студентів недопущених до екзаменаційної сесії від 

загальної чисельності, відмічається в/на інститутах/факультетах: БЕМ, КІТ. 
 

 Заочна форма  
- студентів бюджетної форми навчання  – 99,8%; 
- студентів контрактної форми навчання  – 89,8%. 

 



1.2.2  Результати літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р. 
 

      В підсумковому оцінюванню сформованості знань, умінь, навичок і набутих  
компетенцій, як результатів опанування змістом відповідного навчального курсу, 
приймали участь студенти 1-3 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 1 
курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти які виконали усі вимоги відповідних 
навчальних планів. 
  
 Всього в контрольних заходах літньої сесії прийняло участь 6838 студентів з 
них: 
бюджетна форма навчання – 3985 студентів,  
контрактна форма навчання – 1965 студентів,  
іноземні студенти – 888 осіб.  
   



Аналіз абсолютної та якісної успішності за рівнями вищої освіти та 
навчальними курсами 

 
 

Денна форма 
Успішність, % 

абсолютна якісна 

Рівень вищої освіти Навчальний 
курс 

бюджет контракт бюджет контракт 
перший 86 70 7 2 

другий 83 65 13 6 

третій 87 62 24 6 

Перший 
(бакалаврський) 
рівень 

четвертий - - - - 

Другий 
(магістерський) 
рівень 

перший 89 69 27 10 



 

Заочна форма 
Успішність, % 

абсолютна якісна 

Рівень вищої освіти Навчальний 
курс 

бюджет контракт бюджет контракт 

перший 56 68 15 8 

другий 42 53 8 14 

третій 63 53 6 21 

Перший 
(бакалаврський) 
рівень 

четвертий 100 96 62 40 

Другий 
(магістерский) рівень 

перший 95 84 33 53 



Аналіз показників якості навчання на факультетах денна форма 
навчання (бюджет) 

 
Факультет Повинні 

складати 
екзамени  

Не з’явились Склали з 
усіх 

предметів 
навчального 

плану 

Одержали 
не 

задовільну 
оцінку за 
відповідь 

Абсолютна 
успішність, 

% 

Якісна 
успішність, 

% 
з 

поважної 
причини 

з 
невідомої 
причини 

ЕЕЕ 618 4 5 496 113 80 12 

МІТ 607 5 - 443 159 73 11 

І 286 - 40 234 7 82 16 

ХТ 605 - - 521 81 86 12 

БЕМ 339 8 - 331 - 98 29 

СГТ 240 - 15 225 - 94 28 

КН 525 - 36 479 10 91 12 

КІТ 765 66 - 697 2 91 20 

За 
університет 

3985 83 96 3426 372 86 16 

 



Аналіз показників якості навчання на факультетах заочна форма 
навчання (бюджет) 

 
Не з’явились Факультет Повинні 

складати 
екзамени  

з 
поважної 
причини 

з 
невідомої 
причини 

Склали з 
усіх 

предметів 
навчального 

плану 

Одержали 
не 

задовільну 
оцінку 

Абсолютна 
успішність, 

% 

Якісна 
успішність, 

% 

ЕЕЕ 15 - - 9 6 60 33 

МІТ 32 - 6 16 16 50 19 
І 7 - - 7 - 100 57 

ХТ 17 - 2 15 2 88 35 
БЕМ 12 - 8 4 8 33 8 

СГТ 7 - - 6 1 86 57 

КН 3 - - 3 - 100 67 
КІТ 33 - 5 28 5 85 12 

За 
університет 

126 - 21 88 38 70 25 

 



Аналіз показників якості навчання на факультетах денна форма 
навчання (контракт) 

 
Не з’явились Факультет Повинні 

складати 
екзамени 

з 
поважної 
причини 

з 
невідомої 
причини 

Склали з усіх 
предметів 

навчального 
плану 

Одержали 
не 

задовільну 
оцінку за 
відповідь 

Абсолютна 
успішність, 

% 

Якісна 
успішність, 

% 

ЕЕЕ 55 1 3 21 30 38 4 
МІТ 44 - - 25 19 57 - 

І 123 - 43 59 4 48 - 
ХТ 78 - - 60 17 77 13 

БЕМ 735 1 102 500 - 68 5 
СГТ 467 - 109 343 - 73 2 
КН 183 - 24 145 14 79 1 
КІТ 280 24 - 151 - 54 15 
За 

університет 
1965 26 281 1304 84 66 5 

 



Аналіз показників якості навчання на факультетах заочна форма 
навчання (контракт) 

 
Не з’явились Факультет Повинні 

складати 
екзамени  

з 
поважної 
причини 

з 
невідомої 
причини 

Склали з 
усіх 

предметів 
навчального 

плану 

Одержали 
не 

задовільну 
оцінку 

Абсолютна 
успішність, 

% 

Якісна 
успішність, 

% 

ЕЕЕ 266 - - 209 57 79 27 
МІТ 87 - 10 52 35 60 30 

І 18 - 6 12 6 67 6 

ХТ 120 - 19 101 19 84 33 
БЕМ 218 - 47 171 47 78 33 

СГТ 248 1 27 171 76 69 43 
КН 7 - - 3 4 43 43 

КІТ 151 - 35 116 35 77 26 

За 
університет 

1115 1 144 835 279 75 32 

 



За підсумками літньої сесії завершили навчання:  
 Денна форма 

- на “відмінно” 736 студентів  (12 %) 
 бюджетна форма навчання  –  639 студентів (16 %) 
 контрактна форма навчання  – 97 студентів (5 %) 

- з позитивними результатами (“5”, “4”, “3”) 4730 студентів  
 бюджетна форма навчання  – 3426 студентів (86 %) 
 контрактна форма навчання  –  1304 студента (66 %) 

 У той же час семестровий контроль літньої сесії не пройшли 1111 студентів 
(19 %), з них: бюджетна форма навчання – 476 студентів (12 %), контрактна форма 
навчання – 635 студентів (32 %). 

 Заочна форма 
- на “відмінно” 62 студента  (5%) 

 бюджетна форма навчання  –  6 студентів (0,5%) 
 контрактна форма навчання  – 56 студентів (5%) 

- з позитивними результатами (“5”, “4”, “3”) 861 студент  
 бюджетна форма навчання  – 82 студента (6,6%) 
 контрактна форма навчання  –  779 студентів (62,7%) 

 
 У той же час семестровий контроль літньої сесії не пройшли 317студента 

(26%), з них: бюджетна форма навчання – 38 студентів (3,1%), контрактна форма 
навчання – 279 студента (22,5%). 



Аналіз кількості студентів які мають “незадовільні” результати   
за літню сесію за рівнями вищої освіти та курсами навчання 

 

Рівень вищої освіти Навчальний 
курс 

Кількість 
студентів 

% від 
загальної 
кількості 

  денна заочна денна заочна 

перший 295 41 14 36 
другий 270 89 16 48 

третій 167 135 13 46 

перший (бакалаврський) 
рівень 

четвертий - 13 - 3 

перший 101 39 11 14 другий (магістерський) 
рівень другий - - - - 

 



За рішенням директорів/деканів інститутів/факультетів 332 студентам, які не 
з’явились на семестровий контроль було визначено інші терміни.  

 
Результати успішності здачі літньої сесії 2020/2021 н.р. у порівнянні з 

результатами здачі літньої сесії 2019/2020 н.р.  
 

 

Денна  

Успішність, %  
літо 2019/2020 

Успішність, % літо 
2020/2021 

Різниця 

Форма 
навчання 

абсолютна якісна абсолютна якісна абсолютна якісна 

бюджет 86 19 86 16 - -3 

контракт 63 5 66 3 +3 -2 

 
 

Заочна 

Успішність, %  
літо 2019/2020 

Успішність, % літо 
2020/2021 

Різниця 

Форма 
навчання 

абсолютна якісна абсолютна якісна абсолютна якісна 

бюджет 84 46 70 25 -14 -21 

контракт 86 44 75 32 -11 -12 
 



1.3  АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ  
 

 Відповідно до графіку навчального процесу атестація студентів проводилась в 
періоди:  
 З 03.05.2021 р. по 23.05.2021 р.  - освітній ступінь (ОС) «магістр» з 17 
спеціальностей. 
 З 07.06.2021 р.  по 20.06.2021 р.  – освітній ступінь (ОС) «бакалавр»      з  46 
спеціальностей. 
  
Для визначення рівня знань, спроможності виконувати обов’язки на первинних посадах, а 
також присвоєння відповідної кваліфікації в Університеті  
 
за погодженим з МОН України були створені Державні атестаційні комісії у 
кількості 148 окремих комісій за спеціальностями згідно наказів: 
 
ОС «бакалавр» – 110 комісій наказ № 153 ОД від 05.04.2021 р. 
ОС «магістр» – 38 комісій  наказ № 155 ОД від 05.04.2021 р. 
  
  



1.3.1. Результати літньої атестації 
 

Захищено дипломних проектів (робіт) Ступінь/рівень ВО 

денна заочна іноземці всього 

Освітній ступінь 
«бакалавр» 

1590 370 197 2157 

Освітній ступінь 
«магістр» 

137 - 3 140 

Всього: 1727 370 200 2297 

  
Якісна характеристика результатів літньої атестації випускників  

Диплом 

З відзнакою Без відзнаки 

Ступінь/рівень ВО Форма 
навчання 

К-ть % К-ть % 

Всього захищено 

денна 145 9 1445 91 1590 

заочна 1 0,3 369 99,7 370 

іноземці - - 197 100 197 

Освітній ступінь 
«бакалавр» 

За ОС 146 7 2011 93 2157 

денна 53 39 84 61 137 

заочна - - - - - 

іноземці 1 33 2 67 3 

Освітній ступінь 
«магістр» 

За ОС 54 39 86 61 140 



  

Кращі результати за кількістю випускників які отримали диплом 
«з відзнакою» в/на інститутах/факультетах: 

 
а) ОС «бакалавр»  -  БЕМ - 42, ХТ – 22. Всього 146 дипломів з відзнакою. 
б) ОС «магістр» -  ХТ – 14, ЕЕЕ -13. Всього 54 диплома з відзнакою. 

 
За підсумками роботи атестаційних комісій дипломи: 
з відзнакою отримали 493 студент, що складає 13% від загальної кількості 

студентів, які пройшли атестацію, 
 
без відзнаки отримали 3219 студента, що складає 87% від загальної 

кількості студентів, які пройшли атестацію . 
 
Випускникам 2020/2021 н.р. було вручено диплом з додатками 

європейського зразка.  
  



Дякую за увагу!


