
27 листопада 2020 року було проведено анонімне тестування 
студентів спеціальності 081 “Право” 

1 та 2 курсів денної форми навчання щодо оцінювання якості 
освітньої програми “Право” початкового рівня (короткий цикл) 

вищої освіти.

У опитуванні взяли участь 7 респондентів 
(студенти академічних груп ПРмб-11, ПРмб-21).















У разі, якщо у попередньому питанні Ви обрали останній варіант відповіді ("для мене недостатньо...") - виразіть свої 
побажання щодо удосконалення організації роботи в цьому напрямі

4 відповіді

-

Достатньо всього

Все устраивает



Які фахові вибіркові дисципліни Ви б хотіли додатково вивчати?

7 відповідей

-

Військова підготовка

Ніякі, в повній мірі забезпечена і задоволена тими, які вивчаю

—

Тільки право

Криміналістика













У разі, якщо в попередньому питанні Ви відповіли незадоволений(-на) - вкажіть коротко свої 
зауваження/пропозиції.

3 відповіді

-



Які викладачі, на Вашу думку, вміють доступно і зрозуміло пояснити навчальний матеріал, зацікавити у вивченні 
своєї дисципліни ? (вкажіть до 5 прізвищ викладачів через кому, без ініціалів).7 відповідей

Сарапин, Гладкий, Орел, Шумський, Симоненко

Лаврик Г. В.,

Білокінь Р. М.,

Гладкий С. О.,

Кульчій О. О.,

Орел В. А.,

Терела Г. В.

Лаврик, Кульчій, Білокінь, Терела

Гладкий,Орел,Шумський,Сарапин.

Білокінь , Орел , Гладкий , Кульчій

Гладкий, Орел, Сарапіна, Шумський, Балтрушитє

Гладкий С. О., Сарапини В. В.



Назвіть дистанційні курси, які за наповненістю, активністю консультування викладача, перевірці завдань, тестів 
тощо, не дозволяють у повній мірі досягти цілі та отримати певні результати навчання (вкажіть до 5 повних назв 
навчальних дисциплін через кому без лапок).7 відповідей

-

Історія держави і права зарубіжних країн, теорія держави і права, римське приватне право, українська мова за професійним 

спрямуванням, фізична культура

Таких немає, всі досягаю в повній мірі...

—

Все влаштовує

Юридична деонтологія, інтернет -технологій в юридичній діяльності











Якщо у попередньому питанні Ви обрали варіант(и) відповіді 2 чи 3 - детальніше опишіть свої побажання.4 відповіді

-

Оскільки нам надано проходження дистанційного курсу, я вважаю що кількість завдань на ДК занадто велика, оскільки пари в 

нас проходять у режимі онлайн (лекції/семінари) зокрема дуже багато(занадто багато) тестів на ДК з кримінального права, хо 

ча вони і цікаві та корисні, але вивчення цієї дисципліни на семінарах (дуже допомагає збагнути цю дисципліну швидко) та 

завдяки компетентності викладача...💕





























У разі, якщо Ви відповіли на попереднє питання "Ні" - сформулюйте, будь ласка, свої зауваження чи побажання.

3 відповіді

-





Які додаткові освітні послуги Ви хотіли б бачити в нашому університеті (клуби за інтересами, спортивні секції тощо) 
?
7 відповідей

-

Військову секцію

Секції для покращення фізичної підготовки, задля здачі в майбутньому екзаменів для вступу на службу (майбутньої професії)

—

Все є

Секція волейболу, йога, аеробіка



МОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (у разі, якщо Ви хотіли б висловитися щодо питання, яке не було сформульовано вище, і Ви 
вважаєте це важливим для забезпечення якості навчання за освітньою програмою, забезпечення Ваших прав як 
учасників освітнього процесу).

4 відповіді

-

Маю одне (прохання/побажання відкласти дату здачу ДУ на декілька днів, оскільки особисто у мене виникли проблеми з 

доступом до мережі інтернет, і не було можливості проходити Дистанційний курс(((🙁🙁🙁 Боюсь не встигнути пройти його у 

повній мірі


