
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
Київського національного університету технологій та дизайну

від 07 березня 2018 р.
«Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД за
результатами першого семестрового контролю 2017-2018 н.р.»

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Гаркавенко С.С., Вчена 
рада університету відмічає, що аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в 
КНУТД за результатами першого семестрового контролю (зимової сесії) 2017- 
2018 н.р. студентів денної форми навчання є задовільним. Проте має дещо 
нижчий рівень абсолютна -  78,16 % (за минулий період -  80,03%) та якісна 
39,62 % (за минулий період -  42,12 %) успішність студентів університету. У 
коледжах рівень абсолютної успішності вищий -  96,57 % та якісної трохи 
нижчий -  44,65% ніж за минулий період (було 92,82 % та 45,83% відповідно). 
Середній бал за результатами першого семестрового контролю в університеті 
склав 72,24 (за минулий період -  75,54), у коледжах університету -  3,83 (за 
минулий період -  3,89). Частка студентів, що не склали перший семестровий 
контроль дорівнює 23,79 % (1135 осіб), що в порівнянні з минулим періодом 
залишилося практично на тому ж рівні (1129 осіб). Ці студенти направлені на 
повторне складання іспитів та повторне вивчення дисциплін. Частка 
відрахованих студентів за результатами першого семестрового контролю склала 
1,63% (69 осіб), що майже на рівні минулого періоду 2% (73 особи).

За результатами першого семестрового контролю стипендію отримали 
41,61%) (998 осіб), підвищену -  2,3% (60 осіб) студентів, у минулому періоді 
41,84% (1218 осіб), підвищену -  9,5% (277 осіб) студентів університету. Частка 
студентів коледжів, які отримали стипендію склала 42,82% (522 особи), 
підвищену отримали 5,53% (69 осіб), в минулому періоді -  42,49% (562 особи) 
та 3,4%) (43 особи) відповідно.

Наведене вище свідчить про необхідність впровадження додаткових 
заходів деканатами і кафедрами та коледжами щодо підвищення якості 
освітньої діяльності та покращення успішності здобувачів вищої освіти 
Університету.

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Результати успішності і якості навчання студентів за результатами 

першого семестрового контролю 2017-2018 н.р. в цілому вважати 
задовільними.

2. Подовжити практику розгляду питань успішності студентів на 
засіданнях вчених рад факультетів, інституту та педрадах коледжів. 
Проаналізувати рівень виконавчої дисципліни викладачів при проведенні 
поточного та підсумкового контролів, відпрацюванні пропущених занять, 
прийнятті академічних заборгованостей, повторному вивченні окремих 
дисциплін та посилення контролю цієї роботи на кафедрах зі сторони 
завідувачів. Результати обговорити та прийняти відповідні рішення на 
засіданнях вчених рад факультетів, інституту, педрадах коледжів.

Відповідальні: декани факультетів, директори інституту та коледжів,



завідувачі кафедр.
Термін виконання -  до 23.03.2018.

3. Деканам факультетів та завідувачам кафедр:
3.1 організувати повторне вивчення студентами окремих навчальних 

дисциплін у весняному семестрі 2017-2018 н. р. у відповідності до діючого в 
університеті положення;

3.2 студентам, які не увійшли до рейтингу за результатами 
семестрового контролю не надавати дозвіл на індивідуальний графік 
навчання;

3.3 посилити контроль за якістю проведення лекційних, 
практичних(семінарських) та лабораторних занять, контрольних заходів, 
організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, проходженнями 
ними усіх видів практик;

3.4 підвищити рівень організації і проведення консультаційної роботи 
зі студентами. Особливу увагу звернути на студентів, які мають низький 
рівень успішності та пропуски занять.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр та відділень 
коледжів.

Термін виконання -  протягом 2 семестру 2017-2018 н.р.
4. Вченим радам факультетів створити та організувати роботу 

експертних комісій та забезпечити перевірку якості електронних навчально- 
методичних комплексів дисциплін закріплених за кафедрами факультетів на 
2017-2018 н.р.

Відповідальні: декани факультетів, голови науково-методичних рад 
факультетів, завідувачі кафедр.

Термін виконання -  до 20.04. 2017-2018 н.р.
5. Зведений звіт за результатами перевірки якості електронних 

навчально-методичних комплексів дисциплін розміщених у МСОП подати 
ректору та враховувати при рейтинговому оцінюванні діяльності НПП 
кафедр у 2017-2018 н.р.

Відповідальні: директор НМЦУПФ
Термін виконання -  до 01.05.2018.
6. Посилити практику складання та затвердження графіків виконання 

дипломних робіт (проектів), заслуховувати звіти студентів про виконання 
завдань згідно графіку, проводити слухання керівників ДП(ДР) щодо 
готовності їх студентів до захистів на засіданнях випускових кафедр. 
Уникати формалізму при складанні графіків та звітуванні про їх виконанні. 
Ширше залучати зовнішніх рецензентів з-поміж співробітників наукових 
установ, держадміністрацій та підприємств.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання -  постійно.
7. Директору НМЦУПФ в співпраці з деканами факультетів та 

головою студентського парламенту розробити та подати на розгляд Вченої 
ради університету пропозиції щодо внесення змін до Положення «Про 
порядок і виплати стипендій в Університеті», зокрема розглянути пропозиції



студентського самоврядування щодо призначення підвищеної стипендії та 
процедури нарахування додаткових балів.

Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., голова первинної 
профспілкової організації студентів Кожушко Р.Ю.

Термін виконання -  до 01.06.2018.
9. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на проректора 

Гаркавенко С.С.

Голова Вченої ради ^ у 7 і / у  І.М. Грищенко

Секретар Вченої ради


