
Аналіз результатів успішності в весняному семестрі  

на стоматологічному факультеті у 2021/2022 н.р. 

 

I курс 

Навчалося: 

 11 студентів на бюджетній формі 

 119 студентів на контрактній формі  

Середній бал: 

 4,65 у бюджетних студентів 

 4,19 у контрактних студентів 

Абсолютна успішність:  

 100 % у бюджетних студентів 

 100 % у контрактних студентів 

Якісна успішність: 

 91 % у бюджетних студентів 

 40 % у контрактних студентів 

 

Рух студентів 

Відраховано:  1 студента контрактної форми навчання ( 2 група, 

Труба А. – недопущено до екзаменаційної сесії) 

Академічна відпустка: 0 студенів 

Повторне навчання на курсі: 0 студенів 

Повторне вивчення навчальної дисципліни: 0 

Переведено: 11 (бюджетна форма) та 118 (контрактна форма) - 129  



II курс 

Навчалося: 

12 студентів на бюджетній формі 

82 студентів  на контрактній формі  

Середній бал: 

4,57 у бюджетних студентів 

3,95 у контрактних студентів 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів 

100 % у контрактних студентів 

Якісна успішність: 

75 % у бюджетних студентів 

14 % у контрактних студентів 

 

Рух студентів 

Відраховано: 1 студентів контрактної форми навчання -(4 група,  

Костів Н. - недопущені до екзаменаційної сесії) 

Академічна відпустка: 0 студентам  

Повторне навчання на курсі: 0 студенту 

Переведено: 12 (бюджетна форма) та 81 (контрактна форма) - 93 

  



III курс 

Навчалося: 

11 студентів на бюджетній формі,  

64 студентів  на контрактній формі  

Середній бал: 

4,94  у бюджетних студентів,  

4,34 у контрактних студентів. 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів, 

100 % у контрактних студентів. 

Якісна успішність: 

100 % у бюджетних студентів,  

86 % у контрактних студентів. 

 

Рух студентів 

Відраховано:  0 студентів 

Академічна відпустка: 1 студент (Макота Р. – за станом здоров’я) 

Повторне навчання на курсі: 0 студентам 

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

  



IV курс 

Навчалося: 

10 студентів на бюджетній формі,  

103 студентів  на контрактній формі  

Середній бал: 

4,78 у бюджетних студентів,  

4,35 у контрактних студентів. 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів, 

100 % у контрактних студентів. 

Якісна успішність: 

100 % у бюджетних студентів,  

79 % у контрактних студентів. 

 

Рух студентів 

Відраховано:  0 студентів   

Академічна відпустка: 0 студенту 

Повторне навчання на курсі: 0 студенту 

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

113 



V курс 

Навчалося: 

13 студентів на бюджетній формі,  

132 студентів  на контрактній формі  

Середній бал:  

4,49 у бюджетних студентів,  

4,15 у контрактних студентів. 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів, 

100 % у контрактних студентів. 

Якісна успішність:  

85 % у бюджетних студентів, 

75 % у контрактних студентів 

 

Рух студентів 

Відраховано:  0 студенів 

Академічна відпустка: 0 студенів 

Повторне навчання на курсі: 0 студенів 

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

  



По факультету  

Навчалося: 

57 студентів на бюджетній формі 

498 студентів на контрактній формі 

Разом: 555 

Середній бал: 

4,69 у бюджетних студентів 

4,20 у контрактних студентів 

Разом: 4,25 

Абсолютна успішність:  

100 % у бюджетних студентів 

100 % у контрактних студентів 

Разом: 100 % 

Якісна успішність: 

90,2 % у бюджетних студентів 

58,8 % у контрактних студентів 

Разом:  62,02 % 

Відраховано: 

0 бюджетних студентів 

2 контрактних студентів 

Випущено: 145 студентів 

Переведено на наступний курс: 44 (бюджетна форма) та 366 

(контрактна форма) – 410 

  



За час літніх місяців: 

Переведено у інші Вищі медичні навчальні заклади:  1 

Переведено з інших Вищих медичних навчальних закладів: 4 

Відраховано за власним бажанням: 7 

Поновлено: 1 

Переведено з інших факультетів університету: 1 

Прийнято на I курс: 5 (бюджетна форма) та 258 (контрактна 

форма); 

У даний час на факультеті : 52 (бюджетна форма) та 618 

(контрактна форма) – разом 671 студентів 
 



Склад студентів факультету 

(разом із поновленими) 

 

Курс Бюджет Контракт Загальна 

кількість 

Кількість 

груп 

I 5 262 267 19 

II 16 111 127 10 

III 11 83 94 7 

IV 10 64 74 6 

V 10 103 113 9 

Факультет 52 623 675 51 
 

 



 


