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ПРО ПІДСУМКИ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2020-2021
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Заслухавши та обговоривши повідомлення деканів факультетів про підсумки 
літньої екзаменаційної сесії, Вчена рада академії в і д з н а ч а є ,  що літня 
сесія в цілому пройшли організовано, відповідно до графіку навчального 
процесу.

Питання підготовки до сесії та її проведення неодноразово розглядалися на 
засіданнях ректорату, кафедр, радах факультетів та старостатах. Деканатами 
факультетів проводилася індивідуальна робота зі студентами, що мали борги за 
поточним контролем, та їх батьками.

Протягом семестру відбувався поточний контроль знань студентів та 
контроль відвідування ними занять за допомогою локальної комп’ютерної 
мережі АСУ «Сигма».

Під час карантину контроль успішності здійснювався деканатами. 
Обговорення проблемних питань та заходів щодо їх вирішення проводилось у 
дистанційному режимі зі старостами груп; з окремими викладачами та з 
завідувачами кафедр. Проводилась робота з ліквідації академічних 
заборгованостей з попередньої сесії з використанням дистанційних технологій.

Згідно з наказом №70 від 19.04.2021 літня заліково-екзаменаційна сесія 
проводилась з використанням дистанційних технологій.

За результатами літньої екзаменаційної сесії середні показники успішності по 
академії -  61,2 % (абсолютна успішність) та 30,4% (якісна успішність).

В порівнянні з минулим роком абсолютна успішність знизилась на 10%, а 
якісна успішність на 12%

Найвищі показники успішності (абсолютна успішність) на факультеті 
цивільної інженерії та екології — 78,2%, найгірші на архітектурному -  56,17%.

За показниками якісна успішність: найвищі -  38,1% на факультеті цивільної 
інженерії та екології і будівельному факультеті; найгірші — 25,5% на факультеті 
інформаційних технологій та механічної інженерії.
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За результатами сесії літньої екзаменаційної сесії відзначені такі
н е д о л і к и :

- традиційно найбільш складний стан з дисциплінами, що викладаються на 
молодших курсах (1, 2 курси). Це в значній мірі пов’язано зі слабкою 
довузівською підготовкою студентів, недобросовісним ставленням та слабкою 
мотивацією частки студентів до навчання;

- на старших курсах турботу переважно викликало виконання проектів з 
дисциплін, які викладаються на випускаючих кафедрах;

- значна кількість студентів мають велику кількість пропущених протягом 
семестру занять без поважних причин;

- недостатній рівень організації самостійної роботи студентів, 
вимушений перехід на дистанційний режим навчання та семестрового

контролю негативно вплинув на результати, особливо у недисциплінованих 
студентів та іноземців;

виявлена недостатня попередня підготовленість до дистанційного режиму 
сприяла зниженню рівня навчання.

На підставі викладеного вище, Вчена рада академії,

У Х В А Л Ю Є :

1. Ректорату, деканам факультетів, завідувачам кафедр та навчальному 
відділу продовжувати роботу з вдосконалення освітнього процесу, спрямовану 
на підвищення якості підготовки студентів, зокрема застосування дистанційних 
технологій в освітньому процесі.

2. Деканам факультетів:
2.1. До 31.08.2020 р. обговорити питання підсумків літньої сесії на 

засіданнях рад факультетів.
2.2. Підсилити роботу з оперативного реагування на заборгованості, що 

виникають протягом теоретичного навчання, з метою своєчасної їх ліквідації (на 
підставі даних АСУ «Сигма»).

2.3. Підсилити відповідальність за своєчасне введення результатів 
складання екзаменів до АСУ «Сигма».

2.4. Організувати до початку наступного навчального року ліквідацію 
академічних заборгованостей з попередньої сесії (з використанням дистанційних 
технологій).

3. Завідувачам кафедр:
3.1. До 31.08.2020 р. обговорити питання підсумків літньої сесії на 

засіданнях кафедр, де визначити конкретні дії щодо покращення підготовки 
студентів. Особливу увагу звернути на різкі розбіжності між результатами 
поточного контролю та екзаменаційної сесії.

3.2. Проаналізувати підсумки поточного та семестрового контролю у 
кожного науково-педагогічного працівника.

3.3. Продовжувати роботу з вдосконалення викладання конкретної 
дисципліни, організації самостійної роботи, а також з підвищення якості 
методичного забезпечення навчання з метою вдосконалення системи контролю,



(в тому числі поточного) та оцінки знань студентів.
3.4. Зобов’язати викладачів кафедри підготувати методичні матеріали для 

забезпечення проведень лекцій в режимі онлайн (Microsoft Office 365);
4. Підсилити відповідальність за своєчасне і об’єктивне внесення даних 

поточного контролю, результатів комплексних контрольних робіт до системи 
АСУ-ВУЗ та своєчасністю повернення відомостей успішності до деканатів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 
навчально-виховної роботи проф. Євсєєву Г.П.

Рішення прийнято одностайно.

Голова Вченої Ради Микола САВИЦЬКИИ

Учений секретар Ради Анастасія ГАЙДАР


