
 

 

Результати моніторингу якості освіти 

 

Успішність студентів-бюджетників  
 

По університету (денна форма навчання) показники успішності складають: 
 

Показники 

успішності 

Навчальні роки 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Абсолютна 

успішність 
85,2% 84,1% 82,5% 

Показник якості 47,3% 44,0% 43,6% 

Кількість 

відмінників 
15,6% 18,1% 20,1% 

 

 По університету в порівнянні з минулим роком: абсолютна успішність 

знизилась на 1,6%, показник якості приблизно залишився на тому ж рівні, 

кількість відмінників зросла – на 2,0%.  

 Серед денних факультетів абсолютна успішність коливається від 72,8% на 

МФ до 98,8% – на ФУБ; показник якості – від 33,6% на АФ до 81,5% на ФУБ, 

кількість відмінників – від 15,0% на АФ та МФ до 49,4% на ФУБ.  

Всі показники найкращі на ФУБ. 
 

 

Успішність студентів-контрактників 

 

По університету (денна форма навчання) показники успішності студентів-

контрактників складають: 

Показники 

успішності 

Навчальні роки 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Абсолютна 

успішність 
60,1% 54,1% 56,2% 

Показник якості 14,8% 11,9% 14,9% 

Кількість 

відмінників 
3,9% 3,3% 3,7% 

 

 Всі показники зросли: абсолютна успішність на – 2,2%, показники                    

якості – на 3%, кількість відмінників несуттєво – на 0,4%. Серед денних 

факультетів всі показники найкращі також на ФУБ. 
 

 Найвищі показники: 

Абсолютна успішність – 79,4% на ФУБ. 

Показник якості – 41,5% на ФУБ. 

Кількість відмінників – 11,7% на ФУБ. 
 

 

 



 

Найнижчі показники успішності: 

Абсолютна успішність на МФ – 42,6%.  

Показник якості на АФ – 4,9%. 

Кількість відмінників-контрактників на АФ – 6 (2,1%), на МФ – 2 (0,6%), на                 

ДБФ – 3 (1,4%), на ФТС – 7 (3,0%).  
 

Успішність студентів-бюджетників центру заочного навчання 
 

Абсолютна успішність – 68,2%; 

Показник якості – 30,4%; 

Кількість відмінників – 5,4%. 
 

Кількість студентів-бюджетників складає 148 осіб.  
 

Успішність студентів-контрактників центру заочного навчання 
 

Абсолютна успішність – 62,7%; 

Показник якості – 19,7%; 

Кількість відмінників – 4,5%. 
 

Всі показники серед студентів-бюджетників центру заочного навчання 

зросли; серед студентів-контрактників абсолютна успішність знизилась, а  

показники якості та кількість відмінників зросли.  
 

Успішність студентів-іноземців факультету підготовки  

іноземних громадян 
 

Всього на денних факультетах – 243 контрактників і 13 бюджетників. 
 

Денні факультети Бюджет Контракт 

Абсолютна успішність 53,8% 28,4% 

Показник якості 23,1% 5,3% 

Кількість відмінників 23,1% 0,4% 
 

В центрі заочного навчання – 115 студентів-контрактників 
 

ЦЗН Бюджет Контракт 

Абсолютна успішність - 62,6% 

Показник якості - 14,8% 

Кількість відмінників - 2,6% 

 

 


