
 

 

Аналіз результатів успішності в 

осінньому семестрі  

на стоматологічному факультеті у 

2021/2022 н.р. 



I курс 

Навчалося: 

10 студентів на бюджетній формі,  

121 студентів на контрактній формі  

Середній бал: 

4,75 у бюджетних студентів,  

4,32 у контрактних студентів. 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів, 

98 % у контрактних студентів. 

Якісна успішність: 

90 % у бюджетних студентів,  

92 % у контрактних студентів. 



Рух студентів 

Відраховано:  0 студенів 

Академічна відпустка: 0 студенів 

Повторне навчання на курсі: 0 студенів 

Переведено: 10 (бюджетна форма) та 121 (контрактна форма) - 131 всього 

 



II курс 

Навчалося: 

12 студентів на бюджетній формі,  

80 студентів  на контрактній формі  

Середній бал: 

4,38 у бюджетних студентів,  

4,21 у контрактних студентів. 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів, 

99 % у контрактних студентів. 

Якісна успішність: 

92 % у бюджетних студентів,  

64 % у контрактних студентів. 



Рух студентів 

Відраховано: 0  студенів 

Академічна відпустка: 0 студенів 

Повторне навчання на курсі: 0 студенів 

Переведено: 12 (бюджетна форма) та 80 (контрактна форма) – 92 

Поновлено на навчання на 4 семестр: 2 студентів  

Всього навчається у 4 семестрі - 94 



III курс 

Навчалося: 

11 студентів на бюджетній формі,  

64 студентів  на контрактній формі  

Середній бал: 

4,5 у бюджетних студентів,  

4,0 у контрактних студентів. 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів, 

97 % у контрактних студентів. 

Якісна успішність: 

100 % у бюджетних студентів,  

55 % у контрактних студентів. 



Рух студентів 

Відраховано:  0 студенів 

Академічна відпустка: 1 студенів 

Повторне навчання на курсі: 0 студенів 

Переведено: 11 (бюджетна форма) та 64 (контрактна форма) – 75 

Навчається - 75 

 

  



IV курс 

Навчалося: 

10 студентів на бюджетній формі,  

104 студентів  на контрактній формі  

Середній бал: 

4,66 у бюджетних студентів,  

4,21 у контрактних студентів. 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів, 

97 % у контрактних студентів. 

Якісна успішність: 

90 % у бюджетних студентів,  

55 % у контрактних студентів. 



Рух студентів 

Відраховано: 1 студента контрактної форми навчання (Щоткевич А.- не допущено до 

сесії) 

Академічна відпустка: 0 студенів 

Повторне навчання на курсі: 0 студенів 

Переведено: 10 (бюджетна форма) та 103 (контрактна форма) – 113 

 



V курс 

Навчалося: 

13 студентів на бюджетній формі,  

132 студентів  на контрактній формі  

Екзаменаційної сесії у студентів 5-го курсу не було.   

Рух студентів 

Відраховано:  0 студенів  

Академічна відпустка: 0 студенів 

Повторне навчання на курсі: 0 студенів  

Повторне вивчення навчальної дисципліни: 0 студенів 

Переведено: 13 (бюджетна форма) та 132(контрактна форма) – 145 

Навчається – 145  



По факультету  

Навчалося: 

56 студентів на бюджетній формі,  

502 студентів на контрактній формі 

Разом: 558 

Середній бал: 

4,57 у бюджетних студентів,  

4,19 у контрактних студентів. 

Разом: 4,38 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів, 

97,75 % у контрактних студентів. 

Разом: 98,88 % 

 

Якісна успішність: 

93 % у бюджетних студентів,  

66,5 % у контрактних студентів. 

Разом: 79,75 % 

Відраховано: 

0 бюджетних студентів, 

1 контрактних студентів. 

Переведено: 56 (бюджетна форма) та 502 

(контрактна форма) – 558 

Навчається всього - 558 студентів.



Склад студентів факультету 

 

Курс Бюджет Контракт Загальна 

кількість 

Кількість 

груп 

I 10 121 131 10 

II 12 82 94 7 

III 11 64 75 6 

IV 10 103 113 9 

V 13 132 145 12 

Факультет 56 502 558 44 
 



 

Проект рішення 

 

1. Інформацію про результати навчання на стоматологічному факультеті у осінньому 

семестрі 2021-2022 н.р. взяти до уваги. 

2. Рекомендувати деканату та кафедрам посилити контроль за навчанням, зокрема за 

відвідуванням занять та якістю отриманих знань студентами контрактної форми 

навчання. 

3. Профільним кафедрам забезпечити ефективну підготовку студентів V курсу до 

ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія» та Об’єктивного структурованого 

клініко-практичного іспиту із стоматологічних дисциплін та наголосити на 

персональній відповідальності завідувачів вказаних кафедр за результати іспитів. 

 

 

 


