
Звіт з анкетування здобувача освіти за ОП 081 Право  Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка з питань 

якості освітнього процесу 

29.01.2021 було проведено анкетування у Навчально-науковому 

інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського з 

приводу визначення думки здобувача освіти за ОП 081 Право  Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка з питань якості 

освітнього процесу. 

Респандовано 20 здобувачів освіти та отримані такі відповіді: 

1. Ви навчаєтесь за освітньою програмою 081 Право, бакалаврат- 100% 

2. . Чи задоволені Ви наданням освітніх послуг в університеті? – складно 

відповісти -5%; частково – 25%; так – 70%. 

3.  Як часто Ви відвідуєте заняття? – відвідую менше половини – 

5%;відвідую більше половини – 35%, відвідую 100%- 60% 

4. Чи задоволені Ви наданням освітніх послуг в університеті (кількість)- 

складно відповісти -5%; частково – 25%; так – 70%. 

5. Вас задовольняє розклад занять- переважно задовольняє – 45%; так. 

Цілком задовольняє – 55% 

6. Укажіть твердження, з яким Ви найбільше погоджуєтесь: я віповідально 

ставлюсь до навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, 

університет цю можливість розвиває – 90%; я віповідально ставлюсь до 

навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, університет цю 

можливість не розвиває – 10%;  

7. Ви поєднуєте роботу з навчанням? Кількість – дуже часто – 5%; постійно 

20%; інколи – 35%; ніколи – 40%. 

8. Чи задовольняє Вас рівень технічного оснащення лекційних аудиторій 

та лабораторій НУЧК? – радше, ні – 15%; радше, так – 45%; так – 40% 

9. Чи задовольняє Вас перелік дисциплін, що викладаються на Вашій 

освітній програмі 081 Право – частково -20%, так -80% 



10. Яку дисципліну/дисципліни варто додати? міжнародне право 

Англійську Мову – 5%; Все влаштовує – 15%; Адміністративний процес – 5%; 

Більше практики – 5%; Риторику – 5%; етику юриста – 5%; будь яку на розгляд 

інституту – 5%; всіх вистачає – 5% 

11. . Яку дисципліну/дисципліни варто вилучити? Жодної – 5%; ринок 

цінних паперів – 5%; філософія, БЖД, етика- 10%; фізична культура – 5%; все 

влаштовує – 45%; гендерна рівність – 5% 

12. Наскільки справедливо викладачі оцінюють Ваші навчальні досягнення?  

Оцінюють справедливо – 60%; у більшості випадків оцінюють справедливо – 

40% 

13. Наскільки доступно викладачі пояснюють та аргументують виставлення 

оцінок? викладачі, в переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, 

аргументують оцінку лише на моє прохання – 10%; викладачі ще до початку 

оцінювання завжди пояснюють, за що я можу отримати ту чи іншу оцінку, а 

після оцінювання завжди її обґрунтовують – 90% 

14. Які платформи застосовуються на Вашій освітній програмі для організації 

дистанційного навчання? Zoom – 100%; GoogleClassrum- 95%;  GoogleMeet – 

20%; Moodl – 25% електронна пошта – 80%; використання мобільних додатків 

– 85%;  інші- 10% 

16 Якщо у попередньому питанні Ви обрали варіант "інші", вкажіть, які саме. 

Скайп – 50%. 

17. Чи задовольняє Вас кількість та різноманіття дисциплін вільного вибору? 

Складно відповісти – 15%; задовольняє повністю – 60%; задовольняє частково 

– 25% 

17 Чи задовольняє Вас алгоритм (процедура) вільного вибору дисциплін? 

Складно відповісти 15%; задовольняє частково – 15%; задовольняє повністю 

– 70% 

18. Що на Ваш погляд треба змінити в освітньому процесі, щоб покращити 

відвідуваність занять студентами НУЧК? Підвищити якість викладання – 5%; 



використовувати у викладанні сучасні наукові досягнення – 65%; покращити 

матеріально-технічне забеспечення – 30% 

19. Чи почуваєтесь Ви у безпеці, перебуваючи в університеті? Здебільшого так 

– 15%, мені беспечно – 85% 

20. Чи відчуваєте Ви в університеті булінг/цькування (систематичні дії (або 

бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, 

фізичному, економічному, сексуальному насильстві)? – що до мене були 

поодинокі випадки – 10%;  не відчуваю, мені комфортно – 90% 

21. Чи задоволені Ви тим, як організовані в університеті механізмами 

реагування/запобігання булінгу/цькуванню - задовольняє частково – 10%; я ще 

не стикався – 45% задовольняє повністю – 45% 

22. Керівництво інституту доступне та відкрите до спілкування? Переважно 

так – 25%; так- 75% 

23. За умови Вашого звернення, яким було реагування керівництва 

університету? Так, звернення приймалися – 10%; мені нічого не відомо – 5%; 

так, звернення приймаються, однак лише деякі з них розглядаються- 85% 

24 З яких ресурсів Ви отримуєте інформацію про важливість дотримання 

академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, 

необхідності вказувати джерела інформації, які використовуються тощо? 

(можливо обрати кілька варіантів відповідей) з інструктажів – 60 %; на 

навчальних заняттях від викладача – 85%; з силабусів навчальних дисциплін – 

30%; на сайті університету/інституту- 25% 

25. Якщо у попередньому питанні Ви обрали варіант "інше", вкажіть, які саме. 

- 0 

26. У яких формах викладачі і керівництво інформують Вас про негативне 

ставлення до корупції? (можна обрати кілька варіантів відповідей) під час 

занять -  75%; під час позанавчальних закладів – 40%; під час бесід із 

запрошеними гостями -  15%; через електронні ресурси – 30%  ; через 

індивідуальну роботу -  20%; фактично не інформують – 15%  



27. Як Ви отримуєте інформацію про діяльність університету та про заходи й 

події, що відбуваються у закладі? (можна обрати кілька варіантів відповідей). 

Від куратора групи -  55%; з інформаційних стендів в університеті – 45%; з 

сайту університету - 60 %; у соціальних мережах -  65%; складно отримати 

інформацію - 5%; мене це не цікавить – 10%; від деканату - 65% 

28. Чи збираєтесь Ви працювати за спеціальністю, яку зараз отримуєте, після 

опанування освітньої програми? так, збираюся – 55%; так, вже працюю  - 5%; 

ні, не збираюся - 5%; складно відповісти – 35% 

29. Ваші пропозиції по вдосконаленню навчання за освітньою програмою 081 

Право. Навчання за освітньою програмою 081 - Право мене цілком влаштовує 

, тільки , на мою думку, можно покращити матеріально-технічне забезпечення.  

- Продовжувати покращувати себе як викладачам так і учням   

- собисто мене влаштовує освітня програма за якою ми навчаємося. Можливо 

варто було б додати більше лекційних годин для розгляду великих тем.  

- Не вистачає навчального приладдя, наприклад для криміналістики   

- Більше практики 

- Зацікавлення студентів починаючи з першого курсу (Наприклад, тіеюж 

практикою, не посидіти у канцелярії перекладаючи судові справи, а 

інтерективною, де потрібно щось робити, приймати учать) 

- Цікавою для майбутніх юристів навч дисципліною, також з перших семестрів 

перших курсів, бо історія Укр, безперечно, важлива, але студент який тільки 

но склав з неї ЗНО, перед цим ще вчивши її весь рік вдома чи у репетиторів, 

повинен ще протягом року, в основному, вивчати її, але вже більш розгорнуто, 

через те що, наскільки я пам’ятаю, там не одна дисципліна у назві якої є 

«Історія»   Ну і все це підкріплено Медециною, Фізкультурою та і ще чимсь)) 

Вже не пам’ятаю  

- Хай викладачі будуть доброзичливішими до нас     

- Проходити вивчене на практиці(в колі групи)      

- Додати більш цікавих дисциплін        

- Більш вимогливо відноситись до студентів      



Таким чином, згідно з результатами анкетування, здобувачі освіти за 

спеціальністю 081 Право розуміють за якою освітньою програмою 

навчаються, у більшості задоволені якістю надання освітніх послуг в 

університеті (70%), відвідують заняття(60%), задовольняє розклад занять, 

відповідально ставляться до навчання, усвідомлюють його важливість для 

подальшого життя, університет цю можливість розвиває ( 90%), у більшості 

поєднують роботу з навчанням, задовольняє Вас перелік дисциплін, що 

викладаються на освітній програмі 081 Право  (80%), справедливо  та 

обґрунтовано викладачі оцінюють навчальні досягнення здобувачів, такі 

платформи застосовуються на освітній програмі для організації дистанційного 

навчання ( Zoom – 100%; GoogleClassrum- 95%;  GoogleMeet – 20%; Moodl – 

25% електронна пошта – 80%; використання мобільних додатків – 85% та 

скайп - 50%), більшість задовольняє кількість, різноманіття та алгоритм 

(процедура) вільного вибору дисциплін вільного вибору (60 та 70%); 

почуваються у безпеці, перебуваючи в університеті (85%) та не відчувають в 

університеті булінг/цькування (90%). Задовольняють механізми 

реагування/запобігання булінгу/цькуванню (45%). Керівництво інституту 

доступне та відкрите до спілкування та приймаються звернення. Але студенти 

мають деякі пропозиції вдосконаленню навчання за освітньою програмою 081 

Право. 

 


