
 

Звіт щодо моніторингу якості знань студентів юридичного факультету за 

підсумками І семестру 2021-2022 навчального року 

 

Відділення денної форми навчання 

 

БАКАЛАВРАТ 

 

Перший курс 

На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчалися 

141 студенти, які склали 6 заліків та 4 екзамени. 

За результатами зимової залікової сесії 14 студентів склали усі заліки і екзамени 

на «відмінно». 

9 студентів мали академічну заборгованість.  

По завершенню зимової сесії всі студенти ліквідували академічну 

заборгованість. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості найвищий рівень знань 

студенти продемонстрували з навчальної дисципліни «Економічна теорія» - середній 

бал 90,1. Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни «Історія 

держави і права України» – середній бал 81,4. Середній бал курсу – 86,3.   

На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право 

навчалися 12 студентів, які склали 5 заліків та 3 екзамени. 

За результатами зимової сесії 1 студент склав заліки і екзамени на «відмінно». 

3 студенти мали академічну заборгованість.  

По завершенню зимової сесії всі студенти ліквідували академічну 

заборгованість 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості найвищий рівень знань 

студенти продемонстрували з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності 

«Міжнародне право»  - середній бал 86. Найнижчий рівень знань студенти показали з 

навчальної  дисципліни «Логіка» – середній бал 74. Середній бал курсу - 81,3. 

На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення навчалися 43 студенти, які склали 5 заліків та 4 екзамени. 

За результатами зимової сесії 5 студентів склали заліки і екзамени на 

«відмінно». 

18 студентів мали академічну заборгованість.  

16 студентів ліквідували академічну заборгованість на додатковій сесії.  

По завершенню зимової  сесії двоє студентів не ліквідували академічної 

заборгованості і будуть повторно вивчати навчальні дисципліни у другому семестрі.  

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості найвищий рівень знань 

студенти продемонстрували з навчальної дисципліни «Історія української культури»  - 

середній бал 88,2. Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальної  

дисципліни «Логіка» – середній бал 71,3. Середній бал курсу -  81,7. 

 

Другий курс 

На 2 курсі юридичного факультету в 1 навчальному семестрі навчались за 

спеціальністю 081 Право 160 студентів, які склали 6 заліків та 4 екзамени. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії 15 студентів склали всі заліки і 

екзамени на «відмінно».  



39 студентів мали академічну заборгованість. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни «Філософія» 

- 88,3. Найнижчий рівень знань студенти показали з «Іноземної мови (за професійним 

спрямуванням)» - 77,7. З урахуванням ліквідації академічної заборгованості середній 

бал студентів 2 курсу складає  82. 

9 студентів мають неліквідовані академічні заборгованості, тому вивчатимуть 

повторно такі дисципліни: «Цивільне право (4 студента)»,  «Кримінальне право (2 

студента)», «Конституційне право зарубіжних країн (6 студентів)», «Іноземна мова (7 

студентів)».  

По завершенню зимової сесії 5 студентів з курсу переведено на заочну форму 

навчання. 

На 2 курсі за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення навчались 22 

студенти, які склали 5 заліків, 4 екзамени. 

За результатами сесії 2 студента склали всі заліки і екзамени на «відмінно».  

4 студентів ліквідовували академічну заборгованість на додатковій сесії. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни 

«Конституційні гарантії права на соціальний захист» - 86,1.Найнижчий рівень знань 

студенти показали з навчальної дисципліни «Політологія» - 77,7. 

По завершенню зимової заліково-екзаменаційної сесії 1 студент взяв академічну 

відпустку. А 1 студент повторно писатиме курсову роботу. Решта студентів 

ліквідувала свої академічні заборгованості.      

На 2 курсі за спеціальністю 293 Міжнародне право навчались 17 студентів, 

які склали 6 заліків та 3 екзамени. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії 3 студента склали всі заліки і 

екзамени на «відмінно».  

Академічних заборгованостей студенти не мають. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» - 97,4. Найнижчий рівень знань студенти 

показали з «Порівняльного конституційного права» - 83. Середній бал студентів курсу 

складає  89,7. 

 

Третій курс 

На 3 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчалися  

94 студенти, які склали  3 заліків та 5 екзаменів. 

За результатами зимової залікової сесії 22 студентів склали заліки і екзамени на 

«відмінно». 

13 студентів мали академічну заборгованість.  

По завершенню зимової екзаменаційної сесії 10 студентів ліквідували 

академічну заборгованість. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості найвищий рівень знань 

студенти продемонстрували з навчальної дисципліни «Цивільне право»  - середній бал 

85. Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни 

«Кримінальне процесуальне право» – середній бал 78,1. Середній бал курсу – 81,8.   

По завершенню зимової  сесії троє студентів не ліквідували академічної 

заборгованість і будуть повторно вивчати навчальні дисципліни у другому семестрі.  

2 студентів змінили форму навчання з денної на заочну (за власним бажанням) і  

2 студентів відраховані за власним бажанням. 



На 3 курсі юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право 

навчалися 13 студентів, які  склали 3 заліки, 5 екзаменів. 

За результатами зимової сесії 2 студенти склав заліки і екзамени на «відмінно». 

Академічна заборгованість відсутня. 

По завершенню зимової сесії всі студенти ліквідували академічну 

заборгованість 

Найвищий рівень знань студенти продемонстрували з навчальної дисципліни 

«Міжнародне публічне право»  - середній бал 92. Найнижчий рівень знань студенти 

показали з навчальної  дисципліни «Друга іноземна мова» – 72,8. Середній бал курсу -  

84,4. 

На 3 курсі юридичного факультету за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення навчалися 11 студентів, які склали 4 заліки і 4 екзамени. 

За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 3 студенти склали заліки 

і екзамени на «відмінно». 

Академічна заборгованість відсутня.  

Найвищий рівень знань студенти продемонстрували з навчальної дисципліни 

«Соціальна економіка»  - середній бал 94,1. Найнижчий рівень знань студенти 

показали з навчальної  дисципліни «Правові засади медичної діяльності» – середній 

бал 78,4. Середній бал курсу - 87,8. 

 

Четвертий курс 

На 4 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчалися  

89 студенти, які склали склали 3 заліків та 5 екзаменів. 

За результатами зимової залікової сесії 15 студентів склали заліки і екзамени на 

«відмінно». 

22 студентів мали академічну заборгованість.  

По завершенню зимової екзаменаційної сесії 11 студентів ліквідували 

академічну заборгованість. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості найвищий рівень знань 

студенти продемонстрували з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» - 

середній бал – 88. Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальної 

дисципліни «Цивільне процесуальне право» – середній бал 74,0. Середній бал курсу – 

81,4.   

По завершенню зимової сесії 11 студентів не ліквідували академічної 

заборгованості і будуть повторно вивчати навчальні дисципліни у другому семестрі.  

2 студентів змінили форму навчання з денної на заочну. 

На 4 курсі юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право 

навчалися 15 студентів, які  склали 3 заліки, 5 екзаменів. 

За результатами зимової сесії 4 студенти склали заліки і екзамени на «відмінно». 

3 студентів мали академічну заборгованість, яку ліквідували на додатковій сесії. 

Найвищий рівень знань студенти продемонстрували з навчальної дисципліни 

«Основи охорони праці»  - середній бал 90,4. Найнижчий рівень знань студенти 

показали з навчальної  дисципліни «Конвенційний захист приватних прав» – 78,8. 

Середній бал курсу -  83,9. 

На 4 курсі юридичного факультету за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення навчалися 12 студентів, які склали 6 заліки і 3 екзамени. 

За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 3 студенти склали заліки 

і екзамени на «відмінно». 



Академічна заборгованість відсутня.  

Найвищий рівень знань студенти продемонстрували з навчальної дисципліни 

«Міжнародні стандарти соціального забезпечення»  - середній бал 89,3. Найнижчий 

рівень знань студенти показали з навчальної  дисципліни «Інформаційне забезпечення 

соціальних послуг» – середній бал 81,4. Середній бал курсу -  86,7. 

1 студент пішов у академічну відпустку.  

 

МАГІСТРАТУРА 

На І курсі магістратур юридичного факультету за спеціальністю 081 Право 

навчалися  56 студентів, які склали 3 екзамени та 6 заліків. 

За результатами зимової залікової сесії 11 студентів склали заліки і екзамени на 

«відмінно». 

5 студентів мали академічну заборгованість, яку ліквідували на додатковій сесії. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості найвищий рівень знань студенти 

продемонстрували з навчальної дисципліни «Проблеми нормотворення та 

правозастовування» - середній бал 89. Найнижчий рівень знань студенти показали з 

навчальної дисципліни  «Практика цивільного судочинства» – середній бал 80,7. 

Середній бал курсу – 86,5 

2 студенти відраховані, один студент змінив форму навчання з денної на заочну. 

 

Відділення заочної форми навчання 

Бакалаврат. 

З числа здобувачів освітнього ступня бакалавра сесію складало 262 студента (з 

урахуванням студентів випускного, п’ятого курсу). Результати в розрізі курсів 

наступні: найкращий показник на першому курсі – 97 % якість знань, далі другий курс 

– 82 %, третій і четвертий – по 81 % і п’ятий – 80 %. Тобто як бачимо, результати 

фактично однакові.  

Середній бал склав – 79 (С), аналогічний результат був і у 2021 році, тобто 

результати в цілому стабільні. 

Як бачимо, традиційно гарні результати демонструє перший курс. А також 

студенти, які вступають в університет на третій курс на підставі диплому про вищу 

освіту за іншим фахом. Вступники такої категорії набору 2021 року на зимовій сесії 

продемонстрували якість знань 96% и середній бал 83 (В).  

За результатами основної сесії борги мали 96 студентів бакалаврату, з них 

найбільшу кількість боргів мали студенти четвертого курсу – 34 студента. Така 

ситуація вже є традиційна. На цей курс припадає складання екзаменів з дисциплін 

Цивільне процесуальне право, Кримінальний процес,які, як правило, студенти-

заочники не здають з першого разу.  

За результатами ліквідації академічної заборгованості протягом січня повністю 

ліквідували заборгованість студенти п’ятого (випускного) та першого курсів. На решті 

курсів у лютому місяці буде тривати ліквідація академічних боргів, оскільки основні 

сесії другого семестру за заочною формою розпочинаються з 28 лютого.   

В розрізі дисциплін кращі показники:з Релігієзнавства і Вступ до фаху – по 91(А), 

обидві дисципліни першого курсу.  

Гірші результати студенти продемонстрували з дисциплін:  

Цивільне процесуальне право(4 курс) – 64 (D) 

Виконавче провадження (5 курс) – 63 (Е) 

 



Магістратура за спеціальністю Право 

Студенти 1 курсу магістратури за спеціальністю Право заочної форми 

навчання продемонстрували якість знань лише 75 % і 80 (С) середній бал, що доволі 

низький результат. У минулому навчальному році студенти аналогічного курсу мали 

96 % якість знань. Із 50 студентів за результатами зимової сесії академічну 

заборгованість мають 20 студентів. Ліквідація заборгованості на цьому курсі має 

тривати протягом лютого місяця.  

2 курс магістратури за спеціальністю Право є випускним, в лютому має 

відбутись атестація 64 магістрантів, тому борги переважно ліквідовані. Лише п’ять 

студентів ще не захистили практику. За результатами сесії якість знань склала 80%, 

середній бал 82(В). Хоча ці ж студенти на першому курсі демонстрували значно кращі 

результати.  

 

Магістратура за спеціальністю Правоохоронна діяльність 

Ця магістратура є не дуже чисельна. З 11 студентів першого курсу участь у сесії 

взяло 9 студентів, які продемонстрували якість знань 82%. Фактично всю сесію не 

здали 2 студентки:Панькова Яна і Чурай Дар’я. Ліквідація академічних боргів триває.  

Аналогічна ситуація і на другому курсі цієї магістратури. З 10 студентів курсу 

сесію складало 8 студентів, які забезпечили 80% якості знань. Ще два студента поки 

мають борги і можливо будуть підлягати відрахуванню.  

 

Таким чином, результати зимових сесій за заочною формою навчання 

демонструють в цілому достатній рівень підготовки студентів. 

Якість знань за результатами зимових заліково-екзаменаційних сесій за заочною 

формою навчання – 82% (у 2021 році – 79%). Середній бал – 80 (С).  

Щодо загального руху студентів, за 1 семестр 2021/2022 навчального року було 

відраховано 16 студентів, з них8 за невиконання навчального плану, змінено форму 

навчання з заочної на денну – 2 студента, з денної на заочну – 34 студента, 

поновлено з числа відрахованих – 10 студентів, з тому числі з інших навчальних 

закладів – 5 студентів. 


