
РІШЕННЯ 
Вченої ради ПДАФКіС  
від 25 вересня 2019 року 

«Підсумки літньої екзаменаційної сесії на факультетах 
денної та заочної форм навчання в 2018/2019 н.р.»  

 
Заслухавши та обговоривши доповіді деканів про підсумки літньої 

екзаменаційної сесії на факультетах Вчена рада академії відмічає, що літня 
екзаменаційна сесія проведена у відповідності з графіком навчального процесу на 
2018/2019 навчальний рік. Плани факультетів та кафедр по підготовці до сесії 
виконані в повному обсязі, проведена робота зі студентами для успішної здачі 
літньої екзаменаційної сесії. 

13.05.2019 року на засіданні ректорату декани факультетів доповіли «Про 
підготовку факультетів до складання літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.». 
 

Результати літньої екзаменаційної сесії наступні: 
Факультет фізичної культури і спорту:  
    –  денна форма навчання: абсолютна успішність – 98,5%; 
якість знань – 61,7%. 

– заочна форма навчання:  абсолютна успішність – 100%; 
якість знань – 89,7%. 
Факультет фізичного виховання:  
    – денна форма навчання: абсолютна успішність – 93,9 %; 
якість знань – 63,8%. 
    – заочна форма навчання:  абсолютна успішність – 95,2%; 
якість знань – 78,2 %. 
Факультет фізичної реабілітації:  
    – денна форма навчання: абсолютна успішність – 98,7%; 
якість знань – 76,1%. 
    – заочна форма навчання:  абсолютна успішність – 90,8%; 
якість знань – 72,3%.  

Найкращі показники успішності по курсах факультетів 
Факультет фізичної культури і спорту:  

І курс СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 98,9%, якість знань – 61,7%; 
І курс(с/н)  СВО “ Бакалавр” абсолютна успішність – 100%, якість знань – 
76,9,3%; 
ІІ курс СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 97,6%, якість знань – 50,7%; 
ІІІ курс СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 94,2%, якість знань – 53,6%; 
ІV курс СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 100%, якість знань – 65,5%; 
І курс СВО “Магістр” абсолютна успішність – 100%, якість знань – 61,1%; 
І курс(з/н) СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 100%, якість знань – 84,6%; 
ІІ курс(з/н) СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 100%, якість знань – 77,8%; 
ІІІ курс(з/н) СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 100%, якість знань – 100%. 

Факультет фізичного виховання:  
ІV курс СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність –100%, якість знань – 60,4%; 
ІІ курс СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 92,5%, якість знань – 92,5%; 
І курс СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність 91,5– %, якість знань – 53,8%; 
І курс СВО “Магістр” абсолютна успішність – 93,4%, якість знань – 60,0%; 



ІІІ курс СВО  “Бакалавр” абсолютна успішність – 80,0%, якість знань – 75,0%; 
Факультет фізичної реабілітації  

1  курс СВО “Бакалавр”  - абсолютна успішність – 100,0%, якість знань – 100,0%. 
1  курс СВО “Магістр” - абсолютна успішність – 100,0%, якість знань – 90,0%. 

На «відмінно» склали іспити: 
на факультеті фізичної культури і спорту:  94 студенти (28,4%); 
на  факультеті фізичного виховання: 69 студентів (24,2%), 
на факультеті фізична реабілітація: 25 студентів (20,5%)  

Кращі показники успішності та якості знань були відмічені в таких 
академічних групах: 

 факультету фізичної культури і спорту:  
 І курс  - група ФКС/017-18-1Б - куратор Рожкова В.С. 
 ІІ курс  - група ФКС/017-17-1Б - куратор Омельченко О.С. 
 ІІ курс  - група ФКС/017-17-2Б - куратор Кусовська О.С. 
 ІV курс - ФКС/017-17-4Б (с/н) – куратор Біла Л.В . 

факультету фізичного виховання: 
І курс «Магістр» ФВ/014-18-1М – куратор групи – доцент Ковтун А.О. 
І курс – ФВ/014-18-1Б куратор групи – викладач Вишняков В.М. 
І курс – ФВ/014-18-3Б куратор групи – доцент Родіна Ю.Д. 

факультету фізичної реабілітації: 
І курс – ФР/227-18-1Б куратор групи – доцент Проскура В.С. 
ІV курс – ЗЛ-15-7 куратор групи – доцент Мельник О.В. 
V курс – ЗЛ-14-2з заочна форма навчання 
І курс СВО «Магістр» - ФР/227-18-1М куратор групи – доцент Толстикова Т.М. 

Дещо низькі  показники якості знань студенти академічних груп: 
Факультет фізичного виховання: 

ІІІ курс – ФВ/014-16-1Б  куратор групи – ст. викладач Канафоцька І.К. 
ІІІ курс – ФВ/014-16-2Б – куратор групи –ст. викладач Кіреєв О.А. 
ІІІ курс – ФВ/017-16-3Б – куратор групи – доцент Власюк О.О. 

Факультету фізичної реабілітації: 
ІV курс – ЗЛ-15-2з заочна форма навчання. 
 Протягом весняного семестру 2018/2019 н.р. було відраховано з числа 
студентів академії:  

на факультеті фізичної культури і спорту – 6 студентів СВО «Бакалавр», з 
них за не виконання вимог навчального плану 3 студенти та 3 студенти за 
власним бажанням; 

на факультеті фізичного виховання – 5 студентів СВО «Бакалавр» за 
невиконання вимог навчального плану та втрату зв’язку з академією; 

на факультеті фізичної реабілітації – 3 студента (за невиконання вимог 
навчального плану). 

Вчена рада відмічає, що на факультетах успішність та якість навчання 
студентів знаходяться, в цілому, на достатньому рівні, про що свідчать результати 
абсолютної успішності та якості знань літньої екзаменаційної сесії.  

Однак Вчена рада відзначає, що окремі студенти не склали сесію у 
визначений термін (на факультеті фізичної культури і спорту – 7, на факультеті 
фізичного виховання – 18, на факультеті фізичної реабілітації - 5). Причиною 
даного факту є недостатній контроль з боку окремих кураторів академічних груп 
за навчальною дисципліною та низьким рівнем відповідальності студентів 



ВЧЕНА РАДА АКАДЕМІЇ ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Результати літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 навчального року визнати 
задовільними.  

2. Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 навчального року  обговорити 
на засіданнях Рад факультетів, засіданнях кафедрах, в академічних групах. 

Відповідальні: декани факультетів, зав. 
кафедрами, куратори академічних груп. 
Термін: до 11.10.2019 р. 

3. Завідуючим кафедрами проаналізувати роботу науково-педагогічних 
працівників з організації, проведення та оформлення документів літньої 
екзаменаційної сесії та дати оцінку їх діяльності за весняний семестр 2018/2019 
навчального року. 

Відповідальні: декани факультетів, зав. 
кафедрами 
Термін: до 25.10.2019 р. 

 
 
РІШЕННЯ ПІДГОТУВАЛИ:                         
Декан факультету фізичної культури  
і спорту, доцент                                                      Н.Г.Долбишева 
 
Декан факультету фізичного 
виховання, доцент                 О.М. Соловей 
 
Декан факультету фізичної 
реабілітації, доцент                  Т.М. Толстикова  
 
  
УЗГОДЖЕНО: 
Перший проректор з науково-педагогічної  
роботи, доцент                           С.М.Афанасьєв 
 
РІШЕННЯ ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Голова Вченої ради, професор                                          В.Г. Савченко 
 


