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Звіт  

щодо моніторингу якості знань студентів юридичного факультету 

за підсумками ІІ семестру 2020-2021 навчального року 

 

Відділення денної форми навчання 

 

1. БАКАЛАВРАТ 

1.1.  Перший курс, спеціальність 081 Право  

   

 На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчалися 

174 студенти, які склали 6 заліків та 4 екзамени. 

За результатами літньої  заліково-екзаменаційної сесії 6 студентів склали 

заліки і екзамени на «відмінно»: Лемешова Катерина Дмитрівна, Ющак 

Вікторія Валентинівна, Боричев Андрій Володимирович, Ігнатенко Марія 

Сергіївна, Прокопишина Дарина Леонідівна, Дзізінська Богдана Дмитрівна, 

Кухарчук Дарія Володимирівна, Орлов Максим Едуардович, Осієвська 

Наталія Валеріївна, Савчук Ростислав Володимирович. 

23 студенти ліквідували академічну заборгованість додаткової сесії.  

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 

на 1 курсі за спеціальністю 081Право складає 97.8%.  

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін: 

«Іноземна мова» 80,6%, «Конституційне право України» 81.4%. 

Найвищий рівень знань студенти показали з начальних дисциплін: « Теорія 

держави і права» 93.0%. «Історія держави і права зарубіжних країн» - 94%, « 

Релігієзнавство» 93%, «Загальна і професійна психологія»- 93%, « Юридична 

деонтологія і професійна етика» -95%. 

По завершенню літньої-екзаменаційої сесії 9 студентів змінили форму 

навчання з денної на заочну: Барщук Д.В., Сіра Ю.М., Сергійчук Т.С., Голодна 

В.В., Тарахтій В.О., Іващенко І.І., Радчишина Я.С., Матвійчук І.О., Муляр О.В.. 

Студентка Рей Ю.І. відрахована за власним бажанням. 

Студентка Кіреєва Є.О. змінила форму навчання з денної на заочну.  

 

1.2. Спеціальність 293 Міжнародне право 

На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 293 МП навчалися 18 

студентів, які склали 5 заліків та 4 екзамени. 

За результатами літньої  заліково-екзаменаційної сесії 4 студенти (Вельбой 

Л.В., Корж Ю.С., Кулешова Д.С., Підгірна Т.В.) склали заліки і екзамени на 

«відмінно». 

Академічна заборгованість відсутня,  якість знань студентів на 1 курсі за 

спеціальністю 293 МП складає 96%.  

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін: 

«Іноземна мова»-82.2%, «Фізичне виховання» - 83.0%. 

«Найвищий рівень знань студенти показали з начальних дисциплін: « 

Римське право » 89,6%, «Загальна і професійна психологія» - 87.3  

Студент Лінник І.В. в академічній відпустці. 
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1.3. Спеціальність 232 Соціальне забезпечення 

На 1 курсі юридичного факультету за спеціальністю 232 СЗ навчалися 23 

студенти які склали 5 заліків та 5 екзаменів. 

   За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесіі 4 студенти склали 

заліки і екзамени на «відмінно». 

5 студентів (Декалюк Р.С., Присяжнюк О.Г., Алібабаян В.А., Норчук 

Д.Ю., Харчук А.М.) мали  академічну заборгованість.  

Студент Декалюк Р.С. відрахований за власним бажанням. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 

на 1 курсі за спеціальністю 232 СЗ складає 88%.  

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін: 

«Системи соціального забезпечення» - 79.8%, 2 Українська мова ( за професійним 

спрямуванням) – 80%, « Іноземна мова» -77.3%. 

Найвищий рівень знань студенти  з начальних дисциплін: «Історія 

соціального забезпечення» - 88%, «Соціологія» - 88.5%. 

 По завершенню літньої-екзаменаційої сесії всі студенти ліквідували 

академічну заборгованість. 

 

 

2.1. Другий курс, спеціальність 081 Право 

На 2 курсі юридичного факультету за спеціальністю 081 Право навчалися 92 

студента, які складали 4 заліка, 5 екзаменів, захистили курсову роботу та 

навчальну практику. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії 7 студентів склали заліки, 

екзамени, захистили курсові та навчальну практику лише на «відмінно» 

(Николайчук Л. Г., Безлисюк І. Ю., Орлов М. Є., Гошта В. Ю., Ільїнська Ж. С., 

Недоборська К. Л, Швець А. М.). 

27 студентів ліквідовували академічну заборгованість на додатковій сесії.  

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 

2 курсу за спеціальністю 081 Право складає – 68,91 %. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» - 84,3 % та захисту навчальної практики – 76,5 %. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Цивільне право» -  54,6 % та «Основи адвокатської діяльності» - 54,3 %. 

По завершенню літньої заліково-екзаменаційної сесії 27 студентів з курсу 

мали неліквідовану академічну заборгованість, яку 19 студентів ліквідували на 

додатковій сесії. А решта 8 студентів мають академічну заборгованість з 

дисциплін «Основи адвокатської діяльності» та «Трудове право» і вивчатимуть їх 

повторно. 

 

 

2.2. Другий курс спеціальність 232 Соціальне забезпечення 

На 2 курсі юридичного факультету за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення навчалися 12 студентів, які складали 5 заліків, 3 екзамена та 

захистили навчальну практику. 
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За результатами заліково-екзаменаційної сесії один студент Гняздовський 

К.В. склав усі заліки, екзамени та захистив навчальну практику виключно на 

«відмінно». 

Студентів з академічною заборгованістю немає. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 

2 курсу за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення складає – 77,8 %. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни 

«Соціальне консультування та інспектування» та захистили навчальну практику – 

91,7 %. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» - 58,3 %. 

 

  

2.3. Другий курс, спеціальність 293 Міжнародне право 

На 2 курсі юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне 

право навчалися 13 студентів, які складали 4 заліка, 4 екзамена, виконали і 

захистили курсову роботу та захистили навчальну практику. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії 4 студентки (Буккіна О. С., 

Гросул  Д. Д., Слободян  Т. А., Слободяник А. С.) склали усі заліки, екзамени, 

захистили навчальну практику та курсову роботу  на «відмінно». 

1 студент ліквідовував академічну заборгованість на додатковій сесії та одна 

студентка проходитиме навчальну практику повторно. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів  

2 курсу  за спеціальністю 293 Міжнародне право складає – 82,3 %. 

Найвищий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін 

«Цивільне право», «Фізичне виховання» - 100%,  «Судові системи і порівняльне 

судове право» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)) – 92,3 %. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальної дисципліни «Друга 

іноземна мова (німецька)» - 53,9. 

По завершенню літньої заліково-екзаменаційної сесії 1 студент  з курсу 

(Алассар К. М.) мав 1 неліквідовану академічну заборгованість з навчальної 

дисципліни «Кримінальне право» , яку ліквідував під час додаткової сесії (на 

комісії). Студентка Землякова А має пройти навчальну практику повторно.  

  

 

3. Третій курс, спеціальність 081 Право, 293 Міжнародне право,  232 

Соціальне забезпечення 

На 3 курсі юридичного факультету в 2 навчальному семестрі навчались 116 

студентів: із них  за спеціальністю 081 Право - 89 студентів, які склали 3 заліки та 5 

екзаменів , захистили курсову роботу;15 студентів по спеціальності 293 

Міжнародне право склали 3 заліки, 5 екзаменів; 12 студентів по спеціальності 232 

Соціальне забезпечення – 4 заліки і 4 екзамени  і захистили курсову роботу. 

За результатами  заліково-екзаменаційної сесії 20 студентів  склали заліки і 

екзамени на «відмінно». 

26 студентів ліквідовували академічну заборгованість на додатковій сесії.  



 

 4 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 3 

курсу за спеціальністю 081 Право складає - 80%, за спеціальністю 293 Міжнародне 

право-86%, за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення - 84 %. 

Найвищий рівень знань студенти показали з таких навчальних дисциплін: 

«Кримінальне право»-82%, «Кримінальний процес» - 85%, «Політологія» - 87%, 

«Ораторське мистецтво»-88%, «Публічна служба у сфері соціального 

забезпечення»-87% «Економіка праці та соціально-трудові відносини»-86%, 

«Соціальна обслуговування»-87%, «Порівняльне кримінальне право і процес»-92%, 

«Міжнародне природоресурсне право»- 92%;»Право зовнішніх зносин» - 86% 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін: 

«Міжнародний цивільний процес»-75%», «Трудове право» - 70% , «Цивільне 

процесуальне право»-72% 

По завершенню літньої  заліково-екзаменаційної сесії 4 студентів з курсу 

мають неліквідовану академічну заборгованість з таких навчальних дисциплін: 

«Цивільне процесуальне право», « Соціальне обслуговування», які  будуть 

повторно вивчати у 1 семестрі 2021-2021 н.р.( Чорний Дмитро Геннадійович, 

Загродська Маріна Анатоліївна, Пайдич Артем Юрійович, Мостіпака Віталій 

Сергійович) 

 

2. МАГІСТРАТУРА 

На 1 курсі Магістратури юридичного факультету за спеціальністю 081 Право 

навчаються 67 студента, які складали 5 заліків та 5 екзамени в 1 навчальному 

семестрі, 6 обов’язкових дисциплін та 11 вибіркових. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії 11 студентів склали заліки і 

екзамени на «відмінно»: 12 студентів ліквідовували академічну заборгованість на 

додатковій сесії. 

З урахуванням ліквідації академічної заборгованості якість знань студентів 1 

курсу Магістратури за спеціальністю 081 Право складає - 86%. Успішність складає 

92%. 

Найвищий рівень знань студенти показали з таких навчальних дисциплін: 

«Теорія і практика адміністративного судочинства» - 92%, «Юридичний супровід 

економічної діяльності» - 97%. 

Найнижчий рівень знань студенти показали з навчальних дисциплін: 

«Застосування стандартів Конвенції ЄС про захист прав людини і основоположних 

свобод» - 68%. 

По завершенню літньої заліково-екзаменаційної немає студентів з 

неліквідованою академічною заборгованістю.  

3 студентів з курсу в ІІ семестрі відраховані: Філіпенко Костянтин 

Олександрович, Косарчук Сергій Олександрович, Логоша Мар’яна Вікторівна (за 

власним бажанням).  
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Відділення заочної форми навчання  

Бакалаврат. 

На 1 курсі юридичного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 

081 Право сесію складало 17 студентів. За результатами сесії успішність склала 

100%, якість знань 92%, середній бал 81 (С).  

Академічні борги за результатами сесії мали 4 студента, найбільша кількість 

боргів в Очеретного Іллі та Бабич Надії. За час додаткової сесії усі борги 

ліквідовані.  

Найкращі результати продемонстровані з дисциплін Теорія держави і права, 

середній бал з якої склав 85 (В), Римське право та латинська юридична 

термінологія, а також Історія української культури – по 83 (В). Гірший результат за 

результатами основної сесії з Історії держави і права України – середній бал 78 (С).  

 

 

На 2 курсі юридичного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 

081 Право сесію складало 51 студент. За результатами сесії успішність склала 98%, 

якість знань 51%, середній бал 79 (С).  

Академічні борги за результатами сесії мали 39 студентів. Найбільш 

злісними боржниками були Матущак Ярослав, Марусяк Назар, Синявський Віктор, 

Жуковська Зорина, Тарташ Віталій. На початок нового навчального року був 

відрахований Матущак Ярослав, як такий, що не брав участі у сесії. Рещта 

студентів допущені до додаткової сесії, проте борги не ліквідовують і є 

наступними претендентами на відрахування.  

Щодо результатів з навчальних дисциплін. Кращі результати були 

продемонстровані з Основ охорони праці (середній бал 84 (В), а також з 

інформатики та обчислювальної техніки та Філософії (83В та 81С середній бал 

відповідно). Порівняно гірший результат з Цивільного права (перша частина) – 76 

(С) середній бал.  

 

На 3 курсі юридичного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 

081 Право сесію складало 80 студентів, з них 63 студента основного курсу і 17 

здобувачів другої освіти. За результатами сесії успішність склала 86%, якість знань 

70%, середній бал 71(D).  

Академічні борги за результатами сесії мали 34 студента. Найбільшу 

кількість боргів мали Возний Дмитро, Мороз Богдан, Рибачок Ірина, Михайлюк 

Іван. Ці студенти не ліквідували академічну заборгованість та за результатами 

додаткової сесії були відраховані.  

Найкращі результати були продемонстровані студентами-здобувачами другої 

освіти з дисциплін Адміністративне право (середній бал 79 (С)) та Міжнародне 

публічне право (78 (С)). Гірші результати в студентів-здобувачів першої освіти з 

дисциплін Адміністративний процес (69D) та Цивільне процесуальне право (73 (D) 

середній бал).  

На 4 курсі юридичного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 

081 Право літню сесію складало 67 студентів. 6 студентів було недопущено до 

сесії у зв’язку з невиконанням контрольних робіт. 
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За результатами сесії академічні борги мали 26 студентів. Успішність склала 

94%, якість знань 70%, середній бал – 77 (С).  

Найбільшу кількість боргів мали Андруховська Юлія і Пулик Діана. За 

результатами додаткової сесії Андруховська Юлія була відрахована.   

В розрізі дисциплін вищий рівень знань студенти продемонстрували з 

дисциплін «Господарське право» (середній бал – 86 (В), «Сімейне право» - 83 (В), 

«Податкове право – 78 (С). Порівняно гірші результати з дисциплін Цивільне 

процесуальне право та Право соціального забезпечення, середній бал з яких склав 

72 (D).  

 

Узагальнені результати літніх заліково-екзаменаційних сесій студентів 

бакалаврату заочної форми навчання  юридичного факультету є наступними: 

З числа здобувачів освітнього ступня бакалавра сесію складало 215 студентів 

(без врахування студентів випускного, п’ятого курсу, який пройшов атестацію в 

лютому 2021 року). Результати в розрізі курсів наступні: найкращий показник на 

першому курсі – 92 % якість знань, далі на четвертому та третьому курсах – по 

70 %, другий курс – 51 %.  

Середній бал – 77 (С), у 2020 році середній бал був 79 (C), тобто результати в 

цілому стабільні. 

Вже традиційно гарні результати демонструє новонабраний перший курс. На 

погіршення результатів на другому курсі впливає те, що на цей курс добирається 

значна кількість студентів з числа молодших спеціалістів за іншим фахом, які не 

завжди демонструють гарні результати навчання. Також контингент другого курсу 

заочної форми поповнюється за рахунок студентів денної форми навчання, які 

продемонстрували не найкращі результати навчання в попередньому семестрі.  

Стабільно високі показники мають ті групи студентів, які формуються з 

числі вступників на підставі диплому про вищу освіту за іншим фахом та 

здобувають другу вищу освіту освітнього рівня бакалавр за спеціальністю Право.  

За результатами основної сесії борги мали 103 студента, з них найбільшу 

кількість боргів мали студенти другого курсу – 39 студентів. Значна кількість цих 

боржників з числа колишніх студентів денної форми.  

За результатами додаткових сесій протягом липня та вересня місяців 

переважна кількість боргів була ліквідована. Окремі студенти так і не виявили 

бажання вчитись, відповідно були відраховані.  

 

Магістратура  

На 1 курсі магістратури юридичного факультету заочної форми навчання за 

спеціальністю 081 Право сесію мали складати 65 студентів, з них 12 не брали 

участі в основній сесії, в тому числі і у зв’язку з невиконанням контрольних робіт.  

Успішність за результатами сесії склала 90%, якість знань 73%, середній бал 

– 72 (С). За результатами сесії академічні борги мали 27 студентів, які протягом 

додаткової сесії ліквідували академічні борги. Серед боржників найбільшу 

кількість нездач мали Похольчук Світлана, Сорокін Дмитро, Надвірняк Марина.  

В розрізі дисциплін кращі результати продемонстровані з дисциплін 

Особливі порядки кримінального провадження – середній бал 95А, Проблеми 

застосування податкового законодавства – 87В. Найнижчі результати з дисциплін 
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Процесуальні рішення у кримінальному провадженні – середній бал 64(D), 

Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод – 68(D).  

 

На 1 курсі магістратури юридичного факультету заочної форми навчання за 

спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність сесію мали складати 9 студентів, 

проте 1 студент був не допущений до сесії у зв’язку з невиконанням контрольних 

робіт.  

Успішність склала 100%, якість знань 75%, середній бал – 78 (С). За 

результатами сесії академічні борги мав 1 студент – Кориткін Артем, який 

ліквідував борги протягом вересня місяця поточного навчального року.  

В розрізі дисциплін результати варіюються від 82 (В) як середній бал з 

дисципліни Правове регулювання запобігання корупції до 72 (D) з дисципліни 

Досудове розслідування кримінальних правопорушень.  

Студенти 2-х курсів магістратури юридичного факультету заочної форми 

навчання за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність в червні 

2021 року склали підсумкову атестацію та отримали дипломи відповідного 

освітнього ступеня. Результати підсумкової атестації були представлені в звітах 

екзаменаційних комісій.  

 

Таким чином, результати літніх сесій за заочною формою навчання 

демонструють в цілому достатній рівень підготовки студентів. 

Якість знань за результатами літніх заліково-екзаменаційних сесій за 

заочною формою навчання – 72% ( за аналогічний період у 2020 році – 79%). 

Середній бал – 76 (С).  


