
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ 1 за ІІ семестр  

у 2021-2022 н.р. 

 

На факультеті №1 у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року надавалися освітні 

послуги за такими освітніми програмами: 

223 Медсестринство 

224 Технології медичної діагностики та лікування 

226 Фармація. Промислова фармація 

 

У 2021-2022 н.р. освітні послуги на факультеті 1 надавалися 315 здобувачам вищої 

освіти  20 академічних  групах, трьох спеціальностей. 

Спеціальність 223 Медсестринство за другим магістерським рівнем денна форма 

навчання. 

         1 курс: у другому семестрі 2021-2022 н.р. на першому курсі навчалося 7 здобувачів.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 7 здобувачі, з них 5 здобувачі бюджетної 

форми навчання та 2 - контрактної форми. У другому семестрі здобувачами першого курсу 

вивчалися дисципліни, яка завершувалися іспитом – це «Англійська мова», «Педагогіка та 

мистецтво викладання у вищій школі».  

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,47. Абсолютна успішність - 100%; якісний показник- 100%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 2 здобувачі; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 5 

здобувачів; на змішані оцінки - 0 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримав 0 здобувач. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 5 та 2 здобувачі відповідно 

бюджетної та контрактної форми навчання. 

    2 курс: у четвертому семестрі 2021-2022 н.р. на другому курсі навчалося 11 здобувачі.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 11 здобувачів, з них  5 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 6 - контрактної форми. У четвертому семестрі здобувачами другого курсу 

вивчалася дисципліна, яка завершувалася іспитом – це «Сімейна медицина». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,3. Абсолютна успішність – 100%; якісний показник- 97,9%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 1 здобувач; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 9 здобувачів; 

на змішані оцінки - 1 здобувач, та  оцінку «незадовільно» отримало 0 здобувачі.  

  

 

 Спеціальність 223 Медсестринство за першим бакалаврським рівнем денна форма 

навчання. 

         1 курс: у другому семестрі 2021-2022 н.р. на першому курсі навчалося 24 здобувачі.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 24 здобувачі, з них 20 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 4 - контрактної форми. У пдругому семестрі здобувачами першого курсу 

вивчалася дисципліна, яка завершувалася іспитом – це «Фармакологія та медична 

рецептура», «Анатомія людини», «Фізіологія». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,18. Абсолютна успішність - 100%; якісний показник- 88,37%. Тільки на 



«відмінно» сесію склали – 1 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 9 

здобувачів; на змішані оцінки -14 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримав 0 здобувач. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 20 та 4 здобувачі відповідно 

бюджетної та контрактної форми навчання. 

 

     1 курс (термін навчання 1 рік): у першому семестрі 2021-2022 н.р. на першому курсі 

навчалося 21 здобувач.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 21 здобувачі, з них 19 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 2 - контрактної форми. У другому семестрі здобувачами першого курсу 

вивчалася дисципліна, яка завершувалася іспитом – це «Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині, в педіатрії, в хірургії», «Англійська мова» 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,34. Абсолютна успішність – 100 %; якісний показник- 96,7%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 3 здобувачі; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 8 

здобувачів; на змішані оцінки -10 здобувачів. 

  

 

    2 курс: у третьому семестрі 2021-2022 н.р. на другому курсі навчалося 38 здобувачі.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 38 здобувачі, з них 20 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 18 - контрактної форми. У четвертому семестрі здобувачами другого 

курсу вивчалася дисципліна, яка завершувалася іспитом – це «Українська мова». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,14. Абсолютна успішність – 92,1%; якісний показник- 88,4%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 4 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 5  

здобувачів; на змішані оцінки - 26 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримало 3 

здобувачі.  

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 20 та 15 здобувачі відповідно 

бюджетної та контрактної форми навчання. 

 

3 курс: у шостому  семестрі 2021-2022 н.р. на третьому курсі навчалося 24 здобувачі.   

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 24 здобувачі, з них 19 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 5 - контрактної форми. У шостому  семестрі здобувачами третього курсу 

вивчалися дисципліни, яка завершувалися іспитом – це «Медсестринство в педіатрії», 

«Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології», «Медсестринство в 

педіатрії». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,19. Абсолютна успішність – 100%; якісний показник- 93,7%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 2 здобувачі ; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 14 

здобувачів; на змішані оцінки - 8 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримало 0 

здобувачів.  

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 19 та 5 здобувачі відповідно 

бюджетної та контрактної форми навчання. 

 

4 курс: у восьмому  семестрі 2021-2022 н.р. на четвертому курсі навчалося 18 здобувачі. 

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 18 здобувачі, з них 11 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 7 - контрактної форми.  



         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,29. Абсолютна успішність – 100 %; якісний показник- 98,2%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 2 здобувачів ; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 8 

здобувачів; на змішані оцінки - 8 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримало 0 

здобувачів.  

       

 

Спеціальність 223 Медсестринство за першим бакалаврським рівнем вечірня форма 

навчання. 

         1 курс (термін навчання 2,4 роки): у другому семестрі 2021-2022 н.р. на першому 

курсі навчалося 3 здобувачі.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 3 здобувачі, з них 3 - контрактної форми. У 

другому семестрі здобувачами першого курсу вивчалася дисципліна, яка завершувалася 

іспитом – це «Клінічна фармакологія з токсикологією». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,04. Абсолютна успішність - 100%; якісний показник- 100%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 3 

здобувачів; на змішані оцінки - 0 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримали 0 

здобувачів. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 3 контрактної форми 

навчання. 

 

   2 курс(термін навчання 2,4 роки): у четвертому семестрі 2021-2022 н.р. на другому курсі 

навчалося 2 здобувачів.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 2 здобувачі, з них 2 - контрактної форми. У 

четвертому семестрі здобувачами другого курсу вивчалася дисципліна, яка завершувалася 

іспитом – це «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,00. Абсолютна успішність – 100%; якісний показник- 91,7%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 0 

здобувачів; на змішані оцінки - 2 здобувач, та  оцінку «незадовільно» отримало 0 здобувачі.  

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 2 контрактної форми 

навчання. 

 1 курс (термін навчання 1,3 роки): у другому семестрі 2021-2022 н.р. на першому курсі 

навчалося 33 здобувачі.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 33 здобувачі, з них 20  та 13 здобувачів 

відповідно бюджетної та контрактної форми навчання. 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 3,92. Абсолютна успішність – 100 %; якісний показник- 80.9 %. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 1 здобувачі; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 5 

здобувачів; на змішані оцінки - 27 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримали 0 

здобувачів. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 33 здобувачі денної та 

контрактної форми навчання. 

 

    

  



 Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-

професійної програми «Лабораторна діагностика» за першим бакалаврським рівнем 

денна форма навчання. 

 

          1 курс: у другому семестрі 2021-2022 н.р. на першому курсі навчалося 15 здобувачів.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 15 здобувачі, з них 10 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 5- контрактної форми. У другому семестрі здобувачами першого курсу 

вивчалася дисципліна, яка завершувалася іспитом – це «Анатомія людини та фізіологія». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,07. Абсолютна успішність - 100%; якісний показник- 85,8%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 1 здобувачі; 

на змішані оцінки -14 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримав 0 здобувач. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 10 та 5 здобувачі відповідно 

бюджетної та контрактної форми навчання. 

 

2 курс: у четвертому семестрі 2021-2022 н.р. на другому курсі навчалося 9 здобувачів.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 9 здобувачі, з них 8 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 1 - контрактної форми. У четвертому семестрі здобувачами другого курсу 

вивчалися дисципліни, які завершувалася іспитом – це «Англійська мова», «Патоморфологія 

з секційним курсом. Патофізіологія». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,27. Абсолютна успішність – 100%; якісний показник- 99,13%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 7 

здобувачів; на змішані оцінки - 2 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримало 0 здобувачі.  

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 8 та 1 здобувачів відповідно 

бюджетної та контрактної форми навчання. 

 

3 курс: у шостому  семестрі 2021-2022 н.р. на третьому курсі навчалося 9 здобувачі.   

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 9 здобувачі, з них 8 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 1 - контрактної форми.  

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,3. Абсолютна успішність – 100 %; якісний показник- 99,14%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 1 здобувач ; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 4 

здобувачів; на змішані оцінки - 4 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримало 0 

здобувачів.  

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 8 та 1 здобувачі відповідно 

бюджетної та контрактної форми навчання. 

 

4 курс: у восьмому  семестрі 2021-2022 н.р. на четвертому курсі навчалося 4 здобувачів. 

 Допущено до екзаменаційної сесії 4 здобувачі, з них 4 здобувачів бюджетної форми 

навчання. У восьмому  семестрі здобувачами четвертого курсу вивчалися дисципліни, які 

завершувалися іспитом – це «Гігієна з гігієнічною експертизою», «Біологічна та клінічна 

хімія». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,2. Абсолютна успішність –100%; якісний показник- 96,03%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 здобувачів ; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 2 

здобувачів; на змішані оцінки - 2 здобувачів.  



       

 1 курс (термін навчання 2 роки): у другому  семестрі 2021-2022 н.р. на першому курсі 

навчалося 3 здобувачі.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 3 здобувачі, з них 3 здобувачів бюджетної 

форми навчання. У першому семестрі здобувачами першого курсу вивчалася дисципліни, яка 

завершувалася іспитом – це «Внутрішня медицина з оцінкою результатів дослідження», 

«Патоморфологія з секційним курсом. Патофізіологія». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 3,96. Абсолютна успішність - 100%; якісний показник- 88,78 %. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 2 здобувачі; 

на змішані оцінки -1 здобувач. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 3 здобувачі відповідно 

бюджетної форми навчання. 

 

2 курс (термін навчання 2 роки): у четвертому семестрі 2021-2022 н.р. на другому курсі 

навчалося 11 здобувачів.  

 Допущено до  літньої екзаменаційної сесії 11здобувачів, з них 10 здобувачів бюджетної 

форми навчання та 1 - контрактної форми. У четвертому семестрі здобувачами другого курсу 

вивчалися дисципліни, які завершувалася іспитом – це «Клінічна лабораторна діагностика», 

«Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою», «Біологічна та 

клінічна хімія». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 3,96. Абсолютна успішність – 100%; якісний показник- 87,79%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 3 

здобувачів; на змішані оцінки - 8 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримало 0 здобувачі.  

  

 

Спеціальність 226 Фармація. Промислова фармація за першим бакалаврським рівнем 

денна форма навчання. 

         1 курс: у другому семестрі 2021-2022 н.р. на першому курсі навчалося 29 здобувачів.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 29 здобувачів, з них 29 здобувачів 

контрактної форми. У другому  семестрі здобувачами першого курсу вивчалися дисципліни, 

яка завершувалася іспитом – це «Анатомія та фізіологія людини», «Історія та культура 

України». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 4,15. Абсолютна успішність – 98,85%; якісний показник- 96,55%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 6 здобувачі; 

на змішані оцінки - 22 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримав 1 здобувач. Здобувачка 

Воловецька Д. має заборгованість з таких дисциплін: «Вища математика та статистика», 

«Біологічна фізика з фізичними методами аналізу», «Виробнича практика» 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 28 здобувачів відповідно 

контрактної форми навчання. 

 

2 курс: у четвертому семестрі 2021-2022 н.р. на другому курсі навчалося 22 здобувачі.  

 Допущено до літньої екзаменаційної сесії 21 здобувач, з них 21 здобувачі  контрактної 

форми навчання. Надано академічну відпустку студентці Карпінській Р.І. за станом здоров’я. 



Учетвертому семестрі здобувачами другого курсу вивчалися дисципліни, які завершувалися 

іспитом – це «Англійська мова», «Фармацевтична ботаніка», «Аналітична хімія». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні результати: середній 

бал склав – 3,9. Абсолютна успішність – 90,9%; якісний показник- 82,2%. Тільки на 

«відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та «добре» склали – 2 

здобувачів; на змішані оцінки – 18 здобувачів, та  оцінку «незадовільно» отримав 1 здобувач. 

       Переведено на наступний семестр за результатами сесії 20 здобувачів відповідно 

контрактної форми навчання. 

 

 

 Декан                                                                           канд. держ. упр. Безкоровайна У.Ю. 

 

 

 

 

 

 


