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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ Рі
«Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД
за результатами першого семестрового контролю 2018-2019 н.р.»
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Гаркавенко С.С., Вчена
рада університету відмічає, що результати аналізу забезпечення якості освітньої
діяльності в КНУТД за підсумками першого семестрового контролю (зимової
сесії) 2018-2019 н.р. студентів та аспірантів є задовільним. Проте не зважаючи
на збережений рівень абсолютної успішності - 79,15 % (за минулий період 78,76%) має місце низька якість навчання студентів університету, рівень якої
складає близько 40%. У коледжах рівень абсолютної успішності вищий - 96 %,
як і якість навчання - 53,1% (за минулий період - 44,63%) і мають позитивну
динаміку.
Частка студентів денної форми навчання, що не склали перший
семестровий контроль у звітному навчальному році дорівнює 30% (1155 осіб),
що проти минулого періоду менше на 49 осіб. Ці студенти направлені на
повторне складання іспитів та повторне вивчення дисциплін. Частка
відрахованих студентів за результатами першого семестрового контролю
склала 1,6% (63 особи), що майже на рівні минулого періоду 1,63%) (69 осіб).
Успішність захисту магістерських дипломних робіт складає 91%,
відповідно 9% студентів не вийшли на захист. Дипломи з відзнакою отримали
18% магістрів.
За результатами першого семестрового контролю стипендію отримали
42,8% (849 осіб), підвищену - 9,5% (191 особа) студентів, у минулому періоді
41,61% (998 осіб), підвищену - 2,3% (60 осіб) студентів університету. Частка
студентів коледжів, які отримали стипендію склала 42,25% (535 осіб),
підвищену отримали - 7% (84 особи), в минулому періоді - 42,82% (522 особи)
та 5,53% (69 осіб) відповідно.
Наведене вище свідчить про необхідність посилення заходів щодо
підвищення успішності та покращення якості навчання здобувачів вищої освіти
Університету.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Результати успішності і якості навчання студентів за результатами
першого семестрового контролю 2018-2019 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 інститутів та коледжів,
завідувачі кафедр.
Термін виконання - до 23.03.2019.
3. Деканам факультетів та завідувачам кафедр:
3.1 організувати повторне вивчення студентами окремих навчальних
дисциплін у весняному семестрі 2018-2019н. 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, директори інститутів та коледжів,
завідувачі кафедр та відділень коледжів.
Термін виконання - протягом 2 семестру 2018-2019 н.р.
4. При розробці програм дисциплін, практики та підсумкової атестації
(комплексного іспиту з фаху або захисту дипломної роботи (проекту)
забезпечити гнучкість та варіативність системи оцінювання, її індивідуалізацію
у відповідності до об’єктивної відмінності рівнів програм підготовки, їх
спрямованості, специфіки навчальних дисциплін і очікуваних результатів
навчання.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
5. Забезпечити поліпшення якості електронних навчально-методичних
комплексів дисциплін в модульному середовищі освітнього процесу
Університету, зокрема для студентів заочної (дистанційної) форми навчання та
іноземних студентів.
Відповідальні: науково-методичні ради факультетів, завідувачі кафедр.
6. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на проректора
Гаркавенко С.С.
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