
 

 

 

Успішність навчання студентів 2019-2020  

 

Успішність студентів-бюджетників  
 

В зв’язку з карантином через епідеміологічну ситуацію в цьому 

навчальному році студенти весняну сесію здавали взагалі дистанційно.  

По університету (денна форма навчання) показники успішності складають: 
 

Навчальні роки Показники 

успішності 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Абсолютна 

успішність 
82,5% 78,9% 79,3% 

Показник якості 43,6% 43,7% 40,4% 

Кількість 

відмінників 
20,1% 21,0% 16,9% 

 

 По університету в порівнянні з минулим роком: абсолютна успішність 

майже залишилась на тому ж рівні (зросла на 0,4%), показник якості зменшився 

на 3,7%, кількість відмінників також знизилась на 4,1%. 

 Серед денних факультетів абсолютна успішність коливається від 71,4%% на 

МФ до 91,9% – на ФУБ; показник якості – від 28,9% на АФ до 82,3% на ФУБ, 

кількість відмінників – від 10,8% на МФ до 50,0% на ФУБ.  

Всі показники найкращі на ФУБ. 
 

 

Успішність студентів-контрактників 

 

По університету (денна форма навчання) показники успішності студентів-

контрактників складають: 

Навчальні роки Показники 

успішності 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Абсолютна 

успішність 
56,2% 58,9% 55,8% 

Показник якості 14,9% 17,0% 11,7% 

Кількість 

відмінників 
3,7% 4,0% 2,3% 

 

 Всі показники значно зменшились: абсолютна успішність на – 3,1%, 

показники якості – на 5,3%, кількість відмінників – на 1,7%. Серед денних 

факультетів всі показники найкращі також на ФУБ. 
 

 Найвищі показники: 

Абсолютна успішність – 69,1% на ФУБ. 

Показник якості – 36,4% на ФУБ. 

Кількість відмінників – 8,9% на ФУБ. 
 



 

 

 

Найнижчі показники успішності: 

Абсолютна успішність на АФ – 49,3%.  

Показник якості на АФ – 4,4%. 

Кількість відмінників-контрактників на АФ – 2 (0,7%), на МФ – 8 (2,2%), на                 

ДБФ – 2 (0,7%), на ФТС – 0 (0%), на ФУБ – 21 (8,9%). (Таблиці 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3) 

  

Успішність студентів-бюджетників центру освітніх послуг 

 

 В зв’язку з епідеміологічною ситуацією в цьому навчальному році 

студентам ІІІ, IV та VI курсів сесію перенесено на вересень місяць. Тому 

показники абсолютної успішності, якості та кількості відмінників значно 

знизились, так як тільки студенти І, ІІ та V курсів здавали іспити, тому ці 

показники не можуть відображати в повному обсязі результати навчання. 

 

Абсолютна успішність – 28,2%; 

Показник якості – 5,1%; 

Кількість відмінників – 2,6% (1 студент). 
 

Кількість студентів-бюджетників центру освітніх послуг, які повинні були 

складати іспити – 39 осіб, але склали – 14 студентів, а взагалі контингент 

студентів-бюджетників – 62 особи.  
 

Успішність студентів-контрактників центру освітніх послуг 
 

Абсолютна успішність – 68,2%; 

Показник якості – 17,4%; 

Кількість відмінників – 0,5% (1 студент). 
 

Серед студентів-контрактників центру освітніх послуг, які повинні були 

складати іспити – 195 осіб, але склали – 168, а взагалі контингент студентів-

контрактників – 656 осіб.  
 

Успішність студентів-іноземців факультету підготовки  

іноземних громадян 
 

Всього на денних факультетах – 310 контрактників і 15 бюджетників. 
 

Денні факультети Бюджет Контракт 

Абсолютна успішність 66,7% 18,2% 

Показник якості 33,3% 5,1% 

Кількість відмінників 16,7% 1,3% 
 

 

 

 



 

 

 

 

В центрі освітніх послуг іноземців – 104 студента-контрактника, яким сесію 

перенесено на вересень в зв’язку з епідемією. 

За результатами успішності навчання на 2019/2020 навчальний рік за 

рекомендацією Вченої Ради університету були призначені Міністерством освіти і 

науки України шість стипендій, а саме: 3 стипендії Президента України,                    

2 іменні стипендії Верховної Ради України, 1 стипендія Кабінету Міністрів 

України обдарованим студентам з числа інвалідів.  

 

 

 

 

 


