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«Про результати зимової сесії 2021/2022 навчального року»

від 24 лютого 2022 року

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з освітньої діяльності 
Коляди О.П. «Про результати зимової сесії 2021/2022 навчального року», а
саме:

З метою дотримання внутрішньої системи забезпечення якості освіти з 16 
по 21 лютого 2022 року було проаналізовано звіти по результатах зимової сесії 
2021/2022 н.р. усіх навчально-виховних підрозділів університету.

Відсоток студентів, які вчасно і в повному обсязі склали сесію, становить 91,4% 
(для порівняння за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019/2020 
н.р. було 92%), по рівнях і формах навчання:

Форма
навчання

Коледж
«Освіта»
(середня
освіта)

КР, м с , 
ФМБ, МБ 
(5-й рівень 

НРК)

Бакалаври 
(6-й рівень 

НРК)

Магістри 
(7-й рівень 

НРК)
ВСЬОГО

денна 99,4% 83,9% 87,1% 93,4% 90,95%

заочна 91,9% 90,3% 93,8% 92%

з них на «відмінно» та «добре» склали 61,6% (у 2019/2020 н.р. було 64%), по 
рівнях і формах навчання:

Форма
навчання

Коледж
«Освіта»
(середня
освіта)

КР, МС, ФМБ, 
МБ (5-й рівень 

НРК)

Бакалаври 
(6-й рівень 

НРК)

Магістри 
(7-й рівень 

НРК)
ВСЬОГО

денна 54,1% 43,4% 58,1% 81,7% 59,3%
заочна 50,9% 59,3% 81,9% 64,03%

академічну заборгованість мають 8,35% (1055 здобувачів освіти) (у 2019/2020 
н.р. було 8%), по рівнях і формах навчання:

Форма Коледж КР, МС, ФМБ, Бакалаври Магістри
навчання «Освіта» МБ (5-й рівень (6-й рівень (7-й рівень ВСЬОГО

НРК) НРК) НРК)



(середня
освіта)

денна 0,6% 14,8% 12,9% 6,6% 8,7%
К ількість

здобувачів ! 204 3 12 32 549
заочна 8% 9,7% 6,3% 8%
К ількість 
: 1,0 б \ вачів ІІІЩШІІІ1ІІВІІІІ! іі 99 3 3 5 7 2 506

Високий відсоток академічних боржників (більше 20%) мають:
Форма

навчання КР, МС, ФМБ, МБ (5-й рівень НРК)

денна Білоцерківський фаховий коледж (34,2%);
Інститут права та суспільних відносин (33,7%); 
Інститут соціальних технологій (33,3%);
Інститут комп’ютерних технологій (27,6%); 
Інститут філології та масових комунікацій (20,7%); 
Інженерно-технологічний інститут (20%).

заочна Інститут комп’ютерних технологій (40,9%); 
Білоцерківський фаховий коледж (22,9%); 
Інститут права та суспільних відносин (21,4%).

Бакалаври (6-й рівень НРК)

денна Інститут біомедичних технологій (41,9%); 
Вінницький соціально-економічний інститут (27,3%); 
Інженерно-технологічний інститут (20,9%).

заочна Вінницький соціально-економічний інститут (22,8%).

Магістри (7-й рівень НРК)

денна Інститут філології та масових комунікацій (20%)

заочна Інститут комп’ютерних технологій (23,5%)

Перелік причин заборгованостей: хворіє на Ковід, не з’явився, фінансова 
заборгованість, відраховано, оформлюється на відрахування, не іде на контакт.

Не мають боржників (здали сесію 100% здобувачів):

Форма
навчання КР, МС, ФМБ, МБ (5-й рівень НРК)

денна Броварський фаховий коледж; 
Дубенський фаховий коледж; 
Сторожинецький фаховий коледж; 
Тернопільський фаховий коледж.

заочна Інститут економіки та менеджменту (МБ); 
Броварський фаховий коледж; 
Полтавський фаховий коледж; 
Хмельницький фаховий коледж.

Бакалаври (6-й рівень НРК)

денна Лубенська філія; 
Івано-Франківська філія.



заочна Івано-Франківська філія; 
Чернігівська філія.

Магістри (7-й рівень НРК)

денна Інститут комп’ютерних технологій;
Інститут соціальних технологій;
Білоцерківський інститут економіки та управління; 
Житомирський економіко-гуманітарний інститут; 
Новокаховський гуманітарний інститут; 
Полтавський інститут економіки і права; 
Рівненський інститут.

заочна Інститут права та суспільних відносин; 
Луцький інститут розвитку людини; 
Новокаховський гуманітарний інститут.

Середній бал по рівнях та формах навчання складає:

Форма
навчання

КР, МС, ФМБ, МБ 
(5-й рівень НРК)

Бакалаври 
(6-й рівень НРК)

Магістри 
(7-й рівень НРК)

денна 3,8 4,0 4,1
заочна 3,8 3,9 4,1

Загальний по . 3,8 , 3,95 1...'.',. ' 4,1рівню

Низький середній бал (менше 3,5) мають:

Форма
навчання КР, МС, ФМБ, МБ (5-й рівень НРК)

денна Васильківський фаховий коледж -  2,6; 
Білоцерківський фаховий коледж -  2,9; 
Інженерно-технологічний інститут -  3,0; 
Інститут соціальних технологій -  3,3.

заочна Білоцерківський фаховий коледж -  2,9; 
Інженерно-технологічний інститут -  3,2; 
Інститут комп’ютерних технологій -  3,2; 
Дубенський фаховий коледж -  3,4.

Бакалаври (6-й рівень НРК)

денна Інженерно-технологічний інститут -  3,3; 
Дубенська філія -  3,4.

заочна Інженерно-технологічний інститут -  3,2; 
Дубенська філія -  3,4.

Рейтинги здобувачів освіти відповідно до підсумків зимової сесії 2021- 
2022 н.р. сформовані та викладені на сайтах навчально-виховних підрозділів. 
Але є боржники, які не сформували рейтинги за І семестр 2021-2022 н.р.

-  Броварський фаховий коледж
-  Вінницький соціально-економічний інститут
-  Миколаївський інститут розвитку людини
-  Миколаївський фаховий коледж
-  Новокаховський гуманітарний інститут



За II семестр 2020-2021 н.р. не сформували рейтинги:
-  Інженерно-технологічний інститут
-  Інститут комп’ютерних технологій
-  Інститут права та суспільних відносин
-  Інститут соціальних технологій
-  Інститут філології та масових комунікацій
-  Інститут біомедичних технологій
-  Фаховий коледж «Освіта»
-  Броварський фаховий коледж
-  Вінницький соціально-економічний інститут
-  Вінницький фаховий коледж
-  Миколаївський інститут розвитку людини
-  Миколаївський фаховий коледж
-  Новокаховський гуманітарний інститут
-  Рівненський інститут Університету
-  Сторожинецький фаховий коледж
-  Тернопільський фаховий коледж

Але в достовірності інформації є сумніви з таких причин:

- форми звітності різні;
- таблиці заповнені не повністю, а саме: відсутність інформації в деяких 

пунктах, які формують сумарну кількість здобувачів у групі (кількість 
студентів у групі = відмінники + вчаться на «4» і «5» + вчаться на «4» і 
«З» + боржники (вчаться на 2 або не здали));

- формули порушені, або суперечать одна одній;
- немає впевненості, що введено всіх здобувачів, які вчаться по ліцензії 

НВП, тому що не всі прописують назви груп відповідно ЄДЕБО.

Вчена рада відзначає, що результати зимової сесії в цілому задовільні. 

Вчена рада ухвалює:
1. З метою збереження контингенту продовжити забезпечення ліквідації 

заборгованостей здобувачами освіти.
Відповідальні: керівники всіх 
навчально-виховних підрозділів 
університету

Термін: до 04.03.2022 року

2. Розглянути на засіданнях кафедр/циклових комісій та виробничих 
нарадах навчально-виховних структурних підрозділів підсумки заліково- 
екзаменаційних сесій та розробити плани заходів щодо усунення виявлених 
недоліків, а саме: причини низького середнього балу групи по дисциплінах (не 
цікава дисципліна, занадто вимогливий викладач, інше); забезпечення ліквідації 
заборгованостей здобувачами освіти (складнощі цієї роботи); відповідальність 
викладачів та завідувача кафедри/голови циклової комісії за достовірність та 
правильність заповнення заліково-екзаменаційних відомостей. Скласти



детальний протокол засідання та розмістити його на сайті інтернет-підтримки 
освітнього процесу Moodle, у робочій папці кафедри.

Відповідальні: керівники всіх 
навчально-виховних підрозділів 
університету, завідувачі 
кафедр/голови циклових комісій

Термін: до 11.03.2022 року

3. Активізувати заповнення здобувачами освіти анкет «Курс дисципліни 
очима студентів» за II семестр 2021-2022 н.р. для виявлення причин низької 
успішності та шляхів підвищення якості освіти.

Відповідальні: керівники всіх 
навчально-виховних підрозділів 
університету, завідувачі 
кафедр/голови циклових комісій

Термін: до 30.05.2022 року

4. Обговорити результати моніторингу якості освіти «Курс дисципліни 
очима студентів» за І семестр 2021-2022 н.р. на засіданнях кафедр/циклових 
комісій.

Відповідальні: керівники всіх 
навчально-виховних підрозділів 
університету, завідувачі 
кафедр/голови циклових комісій

Термін: до 11.03.2022 року

5. Уніфікувати форми подачі звітності по результатах заліково- 
екзаменаційних сесій з метою створення єдиних процедур для всіх навчально- 
виховних підрозділів.

Відповідальні: начальник 
управління з освітньої діяльності

Термін: до 29.04.2022 року

f)
Голова Вченої ради Петро ТАЛАНЧУК

Секретар Вченої ради Ольга КАРПЕНКО


