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Підвищення якості підготовки фахівців в Університету є важливим 
елементом формування іміджу та посилення конкурентоспроможності 
Університету на ринку освітніх послуг, його привабливості як з боку 
вступників, так і з боку закордонних ЗВО-партнерів.

Результати аналізу якості підготовки фахівців за підсумками зимової 
екзаменаційно-залікової сесії 2019-2020 н.р. в цілому є задовільним -  середнє 
значення абсолютної успішності студентів університету складає 83,1%. Проте, 
слід відмітить низький рівень якості навчання на деяких факультетах, що 
призвело до погіршення середнього значення цього показника по університету, 
який склав -  37,4%. Показники участі в Міжнародних та Всеукраїнських 
студентських олімпіадах і конкурсах НДР свідчать про значне підвищення 
зовнішньої активності здобувачів вищої освіти Університету. Проте посередня 
кількість завойованих призових місць, зокрема в II турі олімпіад, свідчить про 
недостатню підготовку учасників та високу конкуренцію з боку вітчизняних 
ЗВО. Все це вимагає посилення контролю та впровадження мотивуючих 
заходів щодо підвищення якості навчання та активності здобувачів вищої 
освіти Університету в участі у Міжнародних та Всеукраїнських студентських 
олімпіадах і конкурсах.

Заслухавши інформацію проректора Гаркавенко С.С. про результати 
аналізу якості підготовки фахівців в Університеті, Вчена рада

1. Рівень підготовки фахівців в Університеті вважати задовільним, якість 
навчання та зовнішню активність студентів у олімпіадах, конкурсах та 
публікаціях вважати такою, що вимагає покращення.

2. Деканам факультетів, директорам інститутів та коледжів:
2.1. Проаналізувати рівень виконавчої дисципліни викладачів при 

проведенні підсумкового контролів, відпрацюванні пропущених занять,

УХВАЛИЛА:



прийнятті академічних заборгованостей, повторному вивченні окремих 
дисциплін та посилити контроль цієї роботи на кафедрах зі сторони завідувачів.

2.2. Посилити контроль з боку завідувачів кафедр та кураторів 
академічних груп за навчальною дисципліною студентів та їх активністю щодо 
участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо.

2.3. Активізувати роботу наукових гуртків у напрямі підвищення 
активності участі студентів у НДДКР Університету, зокрема в міжнародній 
проектній (грантовій) діяльності.

2.4. Вмотивувати участь кращих студентів в Міжнародних та 
Всеукраїнських творчих конкурсах та/або конкурсах освітніх та науково- 
дослідних робіт з усіх спеціальностей, за якими готує фахівців Університет.

2.5. В обов'язковому порядку підготовку кращих студентів до участі в 
Всеукраїнських олімпіадах та забезпечити участь не менше ніж 2-х студентів за 
кожною спеціальністю, за якою готує фахівців Університет.

2.6. Залучати в обов’язковому порядку усіх студентів 3-4 курсів та 
магістратури до участі в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях як університетських так і зовнішніх.

2.7. Долучати студентів до участі у кафедральних наукових тематиках, 
проектній (грантовій) науково-дослідній діяльності, у тому числі міжнародній.

2.8. Участь студентів у будь-яких зовнішніх олімпіадах, конкурсах в 
обов’язковому порядку реєструвати у НМЦУПФ до від’їзду та звітувати після.

3. Директору НМЦУПФ забезпечити контроль та щорічну звітність 
участі студентів Університету в олімпіадах та освітніх конкурсах на всіх етапах 
проходження.

4. Контроль за виконання рішення покласти на проректора 
Гаркавенко С.С.
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