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РЕЗУЛЬТАТИ
КАЛЕНДАРНОГО КОНТРОЛЮ

Результати кількісні (бакалаври)
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Результати відносні (бакалаври)
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Порівняння з 2019/2020 навчальним роком
(бакалаври)

Значне покращення
результатів

ІПСА, ІТС,
РТФ,
ФБТ,ФМФ
Значне погіршення
результатів

ІАТ, ФТІ
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Результати кількісні (магістри)
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Результати відносні (магістри)
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Порівняння з 2019/2020 навчальним роком
(магістри)

Значне покращення
результатів

ІЕЕ, ІПСА,
ІТС, ФБТ

Значне погіршення
результатів

РТФ, ФМФ,
ХТФ
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Результати календарного контролю
(загалом, покурсно)
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Результати боргів календарного контролю
(загалом, покурсно)
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Глобальні проблеми
Викладачі
- не вносять навантаження або вносять його некоректно (не в той семестр – в перший
семестр вносять навантаження за другий і відповідно у всіх «нв» чи «на»);
- не знають про те, що «Атестація» була змінена на «Календарний контроль» і не знають
куди виставляти результати календарного контролю;
- не всі виставили атестацію ( з різних причин);
- не читають пояснення щодо оцінок, наявних в Кампусі, і неправильно трактують їх
суть;
- не знають кількість студентів в групі – якщо на сторінці в Кампусі при виставленні
результатів календарного контролю стояло «Відображаються результати з 1-10» , то
деякі викладачі виставляли оцінки цим 10 студентам і далі не йшли, тому всі інші
студенти групи залишились з оцінкою «нв», яка за замовчуванням була встановлена в
Кампусі і яку необхідно було змінити;
- не знають, хто із студентів обрав їх дисципліну і яка кількість студентів має вивчати
саме їх дисципліну. Не до всіх ця інформація доводилась заст.деканів з методичної
роботи чи кафедрами.
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Глобальні проблеми
Студенти
- обрали вибіркові дисципліни на 1 курсі до обрання освітньої програми. Обрали ці
дисципліни в рамках тієї освітньої програми (групи), де вони навчались на 1му курсі.
Потім при зміні освітньої програми вийшло, що в новій освітній програмі інший перелік
вибіркових дисциплін і обраної ними там немає, а отже вона відсутня в РНП, які
затверджувались до вибору освітньої програми і може бути відсутньою в Кампусі.
!!! Вибір освітньої програми має здійснюватись до обрання вибіркових дисциплін в
рамках певної освітньої програми
- забули, які саме дисципліни вони обрали для вивчення і почали ходити на інші
дисципліни. Відповідно студенти вчать не ті дисципліни, які вони обирали, і в Кампусі або
з усіх вибіркових дисциплін стоїть «нв», або з декількох дисциплін одного вибіркового
блоку стоїть позитивний результат.
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Глобальні проблеми
• По різних факультетах/інститутах різна кількість вибіркових дисциплін в семестрі як
з ЗУ- так і з Ф-каталогів. Тому автоматично вивести всі проблемні моменти з
некоректно виставленими результатами календарного контролю 100% правильно не
виходить.
Потрібно мати централізовану інформацію по кожному факультету/інституту щодо
того, скільки дисциплін студенти могли обрати в певному семестрі, до якого блоку (чи
каталогу)
належать
ці
дисципліни
і
що
саме
за
дисципліни.
Це допоможе у визначенні правильності виставлення результатів календарного
контролю, а далі – формування відомостей семестрового контролю в Кампусі і
коректного виставлення результатів заліків та екзаменів.
• В Кампусі поки ніяк не врахований варіант перезарахування дисциплін за рішенням
Комісії з визнання результатів попереднього навчання або навчання в
неформальній освіті (якщо студент вивчав ці дисципліни раніше). Тобто у студента
буде в нормативній частині «нв» чи «на», залежно від того, що викладач поставив, бо
по факту, студент до нього не ходить і не всі викладачі знають чому.
• У зв'язку із структурними змінами в складі факультетів/інститутів та зміною назв
кафедр виникли певні проблеми з доступом викладачів до кампусу, які обумовили
подовження термінів календарного контролю та відсутність деяких оцінок з нього в
кампусі
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Проект рішення

▰
▰
▰

▰

Факультетам/інститутам проаналізувати причини не внесення навантаження
викаладачми та відсутності результатів календарного контролю з певних
дисциплін.
Заступникам декана з методичної роботи та відповідальним особам за кампус
по факультету/інституту та по кафедрах провести роз'яснювальну роботу з
викладачами кафедр щодо наявних змін в системі оцінювання в кампусі та
акцентувати увагу на необхідності більш уважно ставитись до своїх обов'язків
Заст.декана з методичної роботи/кафедрам перевірити поінформованість
викладачів щодо списків студентів, які мають вивчати їх дисципліни (в частині
вибіркових дисциплін), та перевірити відповідність обраних дисциплін тим, які
студенти реально вивчають станом на зараз та за необхідності вжити заходів
до 30.11.2020 щодо усунення виявлених невідповідностей
Заст.декана з методичної роботи/кафедрам сформувати інформацію щодо
кількості дисциплін ЗУ та Ф каталогів, які студенти певного курсу/певної групи
можуть обирати в конкретному семестрі, із вказанням приналежності цих
дисциплін до певних логічних блоків навчального та робочого навчального
плану та з переліком цих дисциплін станом на зараз
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