
Результати моніторингу якості знань студентів юридичного факультету  

за результатами навчання у І семестрі 2019-2020 навчального року 

 

1 курс спеціальність 081 Право 

На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчалися 109 

студентів, які склали 6 заліків та 4 екзамени. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесіі 5 студентів склали заліки і 

екзамени на «відмінно». 

16 студентів ліквідували академічну заборгованість додаткової сесії. З 

урахуванням ліквідаціі академічної заборгованості якість знань студентів на 1 курсі 

за спеціальністю Право складає 78 %.  

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін: «Історія 

держави і права України» - 44,1 %, «Іноземна мова» - 47,4%. «Логіка» - 50,6 %.  

Найвищий рівень знань студенти показали з начальних дисциплін: «Теорія 

держави і права» - 85,3 %, «Історія держави і права зарубіжних країн» - 82,5 %.  

По завершенню зимової заліково-екзаменаційої сесії всі студенти ліквідували 

академічну заборгованість. 

За результатами 1 семестру 1 студентка Фещук Вікторія змінила форму 

навчання з денної на заочну. 

 

1 курс спеціальність 232 Соціальне забезпечення 

На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення 17 студентів, які склали 5 заліків та 4 екзамени. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесіі 1 студент склав заліки і 

екзамени на «відмінно». 

2 студенти ліквідували академічну заборгованість додаткової сесії. З 

урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів на 1 курсі 

за 232 Соціальне забезпечення складає 70 %.  

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін: 

«Економічна теорія» - 47,8 %, «Логіка» 41,1 %, «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» - 47 %. 

Найвищий рівень знань студенти показали з начальної дисципліни «Основи 

теорії держави і права» - 82,3%. 

По завершенню зимової заліково-екзаменаційої сесії усі студенти ліквідували 

академічну заборгованість. 

 

1 курс спеціальність 293 Міжнародне право 

На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право 

13 студентів, які склали 5 заліків та 3 екзамени. 



За результатами заліково-екзаменаційної сесіі 2 студенти склали заліки і 

екзамени на «відмінно». Всі студенти склали заліково-екзаменаційну без 

академічної заборгованості. Якість знань становить - 98,2%. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни 

«Латинська юридична термінологія» - 69,2 %.  

Найвищий рівень знань студенти показали з начальних дисциплін: «Теорія 

держави і права» - 100 %, «Економічна теорія» - 100%, «Вступ до спеціальності 

право «Міжнародне право» - 100 %. 

 

2 курс спеціальність 081 Право 

На 2 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчалось 113 

студентів, які складали 6 заліків, 3 екзамени та захищали 1 курсову роботу. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії 6 студентів склали заліки і 

екзамени на «відмінно». 

47 студентів ліквідовували академічну заборгованість на додатковій сесії. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 

2 курсу за спеціальністю 081 Право складає – 57,9 %. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Конституційне право України» - 70,7 % та «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» - 69,9 %. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Цивільне право» - лише 30,7 % та «Адміністративне право» - 49,6 %. 

По завершенню зимової заліково-екзаменаційної сесії 14 студентів з курсу 

мають неліквідовану академічну заборгованість з таких навчальних дисциплін: 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» - 2 студенти, «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)» - 6 студентів, «Адміністративне право» - 2 студенти, 

«Конституційне право України» - 4 студенти, «Кримінальне право» - 6 студентів, 

«Цивільне право» 12 студентів і будуть повторно вивчати ці дисципліни в 

наступному семестрі. 

За результатами І семестру 16 студентів змінили форму навчання з денної на 

заочну і 1 студентка відрахована за невиконання навчального плану.  

 

2 курс спеціальність 232 Соціальне забезпечення 

На 2 курсі юридичного факультету за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення навчалися 15 студентів, які складали 5 заліків, 4 екзамени та захищали 

1 курсову роботу. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії студентів, які склали усі заліки і 

екзамени виключно на «відмінно» немає. 

На додатковій сесії ліквідовував академічну заборгованість лише 1 студент. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 

2 курсу за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення складає – 65,9 %. 



Найвищий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Конституційні гарантії у сфері соціального захисту» - 91,7%, «Філософія» і 

«Соціальна психологія» - 83,3 %. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Політологія» - 58,3 %. 

По завершенню зимової заліково-екзаменаційної сесії 1 студент з курсу має 

неліквідовану академічну заборгованість з навчальної дисципліни «Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням)» та буде повторно вивчати цю дисципліну в 

наступному семестрі. 

За результатами І семестру 2 студента змінили форму навчання з денної на 

заочну, а 1 студент відрахований з університету. 

 

2 курс спеціальність 293 Міжнародне право 

На 2 курсі юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право 

навчалися 16 студентів, які складали 6 заліків та 3 екзамени. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії 3 студенти склали усі заліки і 

екзамени виключно на «відмінно». 

Студентів, які ліквідовували академічну заборгованість на додатковій сесії 

немає. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії якість знань студентів 2 курсу 

за спеціальністю 293 Міжнародне право складає – 80,7%. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Філософія» - 86,7%, «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 

«Кримінальне право», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» та 

«Порівняльне конституційне право» - 80 %. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін «Друга 

іноземна мова», «Політологія» та «Цивільне право» - 73,3%. 

По завершенню зимової заліково-екзаменаційної сесії відсутні студенти з 

неліквідованою академічною заборгованістю. 

 

3 курс спеціальність 081 Право 

На 3 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчаються 93 

студента, які складали 6 заліків та 3 екзамени в 1 навчальному семестрі. 

За результатами заліково- екзаменаційної сесії 18 студентів склали заліки і 

екзамени на «відмінно». 

3 студентів ліквідовували академічну заборгованість на додатковій сесії. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 3 

курсу за спеціальністю 081 Право складає – 74 %. 

Найвищий рівень знань студенти показали з таких навчальних дисциплін: 

«Адміністративний процес» - 90 %, «Право Європейського Союзу» - 86 %, 

«Житлове право» - 80 %.  



Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін: 

«Кримінальне право» - 61 %, «Фінансове  право» - 70 %.  

По завершенню зимової заліково-екзаменаційної сесії 2 студенти з курсу 

мають неліквідовану академічну заборгованість з навчальної дисципліни: 

«Кримінальне право», яку будуть повторно вивчати в 2 семестрі. 

 

4 курс спеціальність 081 Право 

На 4 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчається 101 

студент, які складали 5 заліків та 5 екзаменів. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії 21 студент склав екзамени і 

заліки на відмінно. 

39 студентів ліквідовували академічну заборгованість на додатковій сесії. З 

урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 4 курсу за 

спеціальністю 081 Право складає 70 %.  

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Криміналістика» - 77,5 %, «Европейське корпоративне право» - 75 %, 

«Кримінальний процес» - 72,5 %.  

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Цивільне процесуальне право» - 45 %, «Земельне право» - 54,5 %.  

2 студентам (Шевчук А., Пахольчак С.) зимову сесію згідно з наказом ректора 

перенесено на березень. 

1 студент буде повторно вивчати навчальну дисципліну «Європейське 

корпоративне право». 

13 студентів будуть повторно вивчати навчальну дисципліну «Цивільне 

процесуальне право». 

 

магістратура спеціальність 081 Право 

На магістратурі відділення денної форми навчання юридичного факультету у 

першому семестрі 2019-2020 року навчалися 59 студентів за спеціальністю 081 

Право. 

Студенти магістратури за спеціальність 081 Право складали 4 екзамени та 4 

заліки. За результатами заліково-екзаменаційної сесії склали заліки і екзамени на 

оцінки «відмінно» 14 студентів за спеціальністю 081 Право. 

Ліквідовували академічну заборгованість на додатковій сесії 12 студентів. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 

магістратури за спеціальністю 081 Право складає 78,6%. 

Найвищий рівень знань студенти за спеціальністю 081 Право показали з 

навчальних дисциплін «Захист прав споживачів за законодавством України та ЄС» – 

91,3 % та «Проблеми теорії держави та права – 84,5%.  

Найнижчий рівень знань студенти за спеціальністю 081 Право показали з 

навчальних дисциплін «Теорія і практика кримінально-процесуального 



доказування» – 57,6 » та «Теорія і практика застосування заходів кримінально-

правового характеру» – 63,1 %.  

Змінили форму навчання з денної на заочну 3 студенти. 

 

магістратура спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

На магістратурі відділення денної форми навчання юридичного факультету у 

першому семестрі 2019-2020 року навчалися 21 студент за спеціальністю 262 

Правоохоронна діяльність. 

Студенти магістратури складали 4 екзамени ти 4 заліки. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії склала заліки і екзамени на 

оцінки «відмінно» 1 студентка за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність. 

Ліквідували академічну заборгованість на додатковій сесії 7 студентів за 

спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність. З урахуванням ліквідації академічної 

заборгованості якість знань студентів магістратури за спеціальністю 

262 Правоохоронна діяльність - 63,1 %. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін «Правове 

регулювання запобігання та протидії корупції» - 79,1 % та «Судова експертологія» - 

76,5 %. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни 

«Проблеми виконавчого провадження» - 57,4 %. 

По завершенню зимової заліково-екзаменаційної сесії 2 студенти за 

спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність мають неліквідовану академічну 

заборгованість і будуть повторно вивчати навчальні дисципліну «Проблеми 

виконавчого права» у другому семестрі. 

Змінив форму навчання з денної на заочну 1 студент за спеціальністю 

262 Правоохоронна діяльність. 1 студент пішов в академічну відпустку. 

 

Заочне відділення юридичного факультету 

Бакалаврат 

З числа здобувачів освітнього ступня бакалавра сесію складало 220 студентів 

(без врахування студентів випускного, п’ятого курсу). Результати в розрізі курсів 

наступні: найкращий показник на першому курсі – 86 % якість знань, далі на 

четвертому курс – 71 %, третій курс – 70 % і другий курс – 68 %.  

Середній бал – 79 (С), у 2019 році середній бал був 76 (C), тобто результати в 

цілому стабільні. 

Гарні результати продемонстрували студенти новонабраного 1 курсу. Також 

високі показники в окремій групі студентів, які у 2019 році були набрані на підставі 

диплому про вищу освіту за іншим фахом та здобувають другу вищу освіту 

освітнього рівня бакалавр за спеціальністю Право. Зокрема, ці 26 студентів 

продемонстрували показник 95% якість знань і середній бал 85 (В).  

За результатами основної сесії борги мали 115 студентів, з них найбільшу 

кількість боргів мали студенти четвертого курсу – 40 студента. Така ситуація вже є 



традиційна. На цей курс припадає складання екзаменів з дисциплін Цивільне 

процесуальне право, Кримінальний процес, Трудове право, які, як правило 

студенти-заочники не здають з першого разу.  

За результатами ліквідації академічних боргів протягом січня – лютого місяців 

повністю ліквідували заборгованість студенти 3 курсу (здобувачі першої освіти), на 

решту курсів припадає по 2-3 боржника.  

В розрізі дисциплін кращі показники: 

Вступ до фаху та основи наукових досліджень (1 курс) – 88 (В) 

Сімейне право (4 курс) – 83 (В) 

Гірші результати студенти продемонстрували з дисциплін:  

Кримінальний процес (4 курс) – 65 (D) 

Цивільне право ( 2 курс) – 72 (D) 

 

Магістратура  

Студенти 1 курсу магістратури за спеціальністю Право заочної форми 

навчання (це державно-правова та земельно-господарська спеціалізації) 

продемонстрували якість знань 96 %, середній бал 87 (В). Із 31 студента за 

результатами зимової сесії академічні борги мали 10 студентів, з яких на 17 лютого 

борги ще мають 3 студента.  

Серед студентів 2 курсу магістратури за спеціальністю Право (цивільно-

правова та земельно-господарська спеціалізації) з 51 студента на сьогодні борги ще 

мають 2 студенти. Якість знань – 84 %, середній бал – 82 (В). 

Студенти 1 курсу магістратури за спеціальністю Правоохоронна діяльність 

заочної форми навчання продемонстрували дещо гірший результат, так, якість знань 

склала 68 %, середній бал 76 (С). З 67 студентів на сьогодні борги ще мають 14 

студентів, серед них переважно військовослужбовці, в тому числі особи, які 

перебувають у відрядженні в зоні проведення операції Об’єднаних сил.  

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 – 81% (у 2019 році – 79%). Середній бал – 80 (С).  

Щодо загального руху студентів, за 1 семестр 2019/2020 навчального року 

було відраховано 28 студентів, з них 11 за невиконання навчального плану, змінено 

форму навчання з заочної на денну – 15 студентів, поновлено з числа відрахованих – 

13 студентів, з тому числі з інших навчальних закладів – 12 студентів. 

 

 

Декан  

юридичного факультету          Сергій КРУШИНСЬКИЙ 


