
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 22 лютого 2017 р.

«Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД за
результатами першого семестрового контролю 2016-2017 н.р.»

Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД за 
результатами першого семестрового контролю (зимової сесії) 2016-2017 н.р. 
показав достатній рівень абсолютної (80,03%) та задовільний рівень якісної 
(42,12 %) успішності по університету в цілому та по коледжам зокрема 
(92,82% та 45,83% відповідно). Середній бал за результатами першого 
семестрового контролю по університету склав 75,54, по коледжам 
університету -  3,89. Частка студентів, що не здали сесію -  27,74 % (1129 
осіб), направлені на повторне вивчення окремих дисциплін. Частка 
відрахованих за результатами зимової сесії склала 1,7 % (69 осіб).

За результатами першого семестрового контролю стипендію отримало 
41,84% (1218 осіб), підвищену -  9,5% (277 осіб). Частка студентів коледжів 
університету, які отримали стипендію склала 42,49% (562 особи), підвищену 
отримали 3,4% (43 особи).

В процесі чергового внутрішнього аудиту якості освітньої діяльності 
університету встановлено достатньо високий рівень якості діловодства на 
кафедрах університету. Проте, мають місце певні невідповідності на деяких 
кафедрах, які вимагають поліпшення. Якість електронних навчально- 
методичних комплексів представлених кафедрами у МСОП станом на 
01.02.2017 р. склала 89,3%) (4,47 балів), в порівнянні з попереднім звітним 
періодом якість підвищилася (станом на 01.02.2016 р. -  75 % (3,75 бала)).

Заслухавши інформацію проректора Гаркавенко С.С. щодо 
забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД за результатами першого 
семестрового контролю 2016-2017 н.р.

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Результати успішності і якості навчання студентів за 
результатами першого семестрового контролю 2016-2017 н.р. вважати 
задовільними.

2. Деканам факультетів, директорам інститутів та 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. Аналіз після розгляду на Вчених радах факультетів (інститутів) 
подати ректору до 1.05.2017 року.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів та коледжів, 
завідувачі кафедр.

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

дисциплін у весняному семестрі 2016-2017 н. р. у відповідності до діючого в



університеті положення;
— за результатами семестрового контролю студентам, які не 

увійшли до рейтингу не надавати дозвіл на індивідуальний графік навчання;
-  виправити зауваження аудиту, зокрема в частині розробки НП і 

РНП та НМК дисциплін.
Відповідальні -  декани факультетів, завідувачі кафедр та відділень 

коледжів.
Термін виконання -  до 01.03.2017.
4. Директору НМЦУПФ підготувати інформацію для розгляду на 

ректораті до 06.03.2017р. про рівень виконавчої дисципліни кафедр щодо 
розробки НП і РНП на 2017-2018 н.р. (виконання наказу №221 від 
13.12.2016).

5. Декану факультету МКТ Зенкіну М.А., разом із студентським 
самоврядуванням, провести системний аналіз та з ’ясувати причини низької 
успішності навчання на факультеті.

Відповідальні: декан факультету МКТ.
Термін виконання -  до 01.04.2017.
6. Начальнику ЮЦ Стаценку В.В. розробити та подати на 

затвердження зміни до механізму формування рейтингу успішності студентів 
для призначення стипендії за результатами підсумкового семестрового 
контролю в Електронному журналі.

Відповідальні -  проректор Чабан В.В.
Термін виконання -  квітень 2017.
7. З метою збільшення контингенту студентів деканам факультетів 

розглянути доцільність та внести пропозиції щодо ліцензування нових 
спеціальностей, зокрема:

факультет МКТ: 126 Інформаційні системи та технології; 
факультет ТСМ: 015 Професійна освіта (Комп’ютерні науки); 
факультет ЕБ: 281 Публічне управління та адміністрування;

073 Менеджмент -  розширення ліцензії шляхом 
спрощеного ліцензування обсягів ДВНЗ «МАУ».

Відповідальні -  декани факультетів.
Термін виконання -  квітень 2017.
8. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на проректора 

Гаркавенко С.С.

Голова Вченої ради І.М. Грищенко


