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 Результати  підсумкового контролю  знань студентів за наслідками складання зимової 
екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. студентами І-IV курсів першого (бакалаврського)   

та І курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти  
 

1. За результатами підсумкового контролю знань: 

1.1 за першим (бакалаврський) рівень вищої освіти (таблиця 1): 

– середній показник успішності по Університету становить 82,6%; 

– якісний показник успішності по Університету становить 58,9%;   

1.2  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (таблиця 4) 

– середній показник успішності по Університету становить 71,9%; 

– якісний показник успішності по Університету становить 87,4%.   

Показники успішності  
І-IV курси за І семестр 2021-2022 н.р. Таблиця 1 

Факультет Якісний показник % успішності 

Української філології, іноземних мов та 

соціальних комунікацій 
56,9 85,0 

Історії, бізнес-освіти та права 54,9 79,2 

Педагогіки, психології та мистецтв 63,7 84,0 

Математики, природничих наук та 

технологій 
56,9 82,1 

Фізичного виховання 48,2 74,6 

Разом 58,9 82,6 

Рейтинг факультетів за % успішності (бакалаврат) Таблиця 2 

Місце рейтингу Факультет 

І місце Української філології, іноземних мов та соціальних 

комунікацій – 85,0% 

ІІ місце Педагогіки, психології та мистецтв – 84,0% 

ІІІ місце Математики, природничих наук та технологій – 82,1% 

ІV місце Історії, бізнес-освіти та права – 79,2% 

V місце Фізичного виховання – 74,6% 

Таблиця 3 

Рейтинг факультетів за якісним показником (бакалаврат) 

Місце рейтингу Факультет 

І місце Педагогіки, психології та мистецтв – 63,7% 

ІІ місце Української філології, іноземних мов та соціальних 

комунікацій;  Математики, природничих наук та 

технологій – 56,9% 

ІІІ місце Історії, бізнес-освіти та права – 54,9% 

ІV місце Фізичного виховання – 48,3% 

 

                     Показники успішності          Таблиця 4 

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

за І семестр 2021-2022 н.р.  
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Факультет Якісний показник % успішності 

Української філології, іноземних 

мов та соціальних комунікацій 
81,4 95,0 

Історії, бізнес-освіти та права 68,2 86,4 

Педагогіки, психології та мистецтв 82,8 89,0 

Математики, природничих наук та 

технологій 
69,1 87,7 

Фізичного виховання 55,3 63,8 

Разом 71,9 87,4 
 

2. Значну варіативність демонструють за показниками успішності різні 

спеціальності Університету. В розрізі спеціальностей за показниками згідно табл. 5 

можемо також від слідкувати кращі і гірші показники за спеціальностями,  а також  

загальні показники по кафедрам. 

Таблиця 5 

Показників успішності (бакалаврат) 

 за І семестр 2021-2022 н.р. (за спеціальностями)  

Кращі результати успішності Низькі результати успішності 

 Спеціальність 
Якісний 

показник 
% 

успішності 
Спеціальність 

Якісний 

показник 
% успішності 

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій   

014 Середня 

освіта (Мова і 

література 

(німецька) 

73,5 95,7 
061 

Журналістика 
49,1 78,1 

Факультет історії, бізнес-освіти  та права 

081 Право 62,1 86,5 
014 Середня 

освіта (Історія) 
47,2 71,4 

Факультет педагогіки,  психології та мистецтв 

Соціальна 

робота 

(соціальна 

педагогіка) 

70,1 100 
012 Початкова 

освіта 
59,4 80,6 

Факультет математики, природничих наук та технологій 

Статистика 68,4 84,5 

014 Середня 

освіта 

(Природничі 

науки) 

43,9 73,2 

Комп’ютерні 

науки 
47,1 77,2 

Факультет фізичного виховання  

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

51,0 80,9 
017 Фізична 

культура і спорт 
43,9 64,2 
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3. Успішність студентів 1-х курсів. 

– середній показник успішності по Університету становить 59,0%; 

– якісний показник успішності по Університету становить 86,6%;   

Кращі показники продемонстрував факультет української філології, іноземних 

мов та соціальних комунікацій: 

– середній показник успішності становить 58,5% (бакалаврат), 81,4% 

(магістратура); 

– якісний показник успішності становить 88,9% (бакалаврат), 95,0% 

(магістратура). 

Зазначимо, що результати успішності студентів 1-х курсів на факультетах 

покращилися по Університету що є виявом послідовної та системної роботи зі 

студентами-першокурсниками. Кафедри та деканати факультетів приділяють 

серйозну увагу проблемі академічної,  психологічної та соціальної адаптації 

першокурсників. 
 

Результати успішності студентів І курсу  
за І семестр 2021-2022 н.р.     Таблиця 6 

Факультет Якісний показник % успішності 

Української філології, іноземних 

мов та соціальних комунікацій 
58,5 88,9 

Історії, бізнес-освіти та права 50,0 80,3 

Педагогіки, психології та мистецтв 64,2 85,8 

Математики, природничих наук та 

технологій 
55,2 88,0 

Фізичного виховання 55,7 89,0 

Разом 59,0 86,6 

4. Особливо важливим є стан успішності студентів випускних курсів. 

Результати навчання у І семестру студентів 4 курсу відображені у таблиці 7: 

– середній показник успішності по Університету становить 56,2%; 

– якісний показник успішності по Університету становить 76,9%;   

Особливо слід відзначити досить високі результати навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. Це пов’язано як з акредитаційними вимогами, 

так і з більшою увагою з боку професорсько-викладацького складу до таких 

студентів. 

Результати успішності студентів ІV курсу 
                       за І семестр 2021-2022 н.р.                 Таблиця 7 

Факультет Якісний показник % успішності 

Української філології, іноземних 

мов та соціальних комунікацій 
59,6 81,9 

Історії, бізнес-освіти та права 53,4 73,0 

Педагогіки, психології та мистецтв 58,6 76,2 

Математики, природничих наук та 

технологій 
53,0 77,1 

Фізичного виховання 46,2 70,7 

Разом 56,2 76,9 

 


