
Назва навчальної дисципліни, яка оцінювалась:  
Філософія 

 
  

Min - 1        Max - 4 

4.1 Змістовне наповнення навчальної дисципліни  3.8 

4.2 Логіка розкриття тем 3.8 

4.3 Актуальність навчальної дисципліни 3.6 

4.4 Методи (форми) проведення лекційних занять 3.6 

4.5 Методи (форми) проведення семінарських/практичних занять 3.6 

4.6 Зміст лекційних занять 3.6 

4.7 Зміст семінарських/практичних занять 3.6 

4.8 Практична сторона навчальної дисципліни (наявність реальних прикладів, фактів) 3.2 

4.9 Методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, навчальні програми) 3.2 

4.10 Розподіл годин між формами проведення занять (лекції, семінарські або практичні 
заняття) 

3.6 

4.11 Форми поточного і проміжного контролю знань 3.4 

4.12 Підсумкові форми контролю знань (на заліку чи іспиті) 3.4 

4.13 Об’єктивність оцінювання студентів 3.4 

4.14 Можливість оскарження результатів оцінювання 3.6 

4.15 Наукова ерудиція викладача (знання предмета, що викладається) 4 

4.16 Методична підготовленість викладача (вміння викладати) 3.8 

4.17 Вміння викладача зацікавити предметом 3.6 

4.18 Дисциплінованість викладача 3.8 

4.19 Час, виділений для консультацій  3.8 

4.20 Відповідність змісту дисципліни до її назви 4 

 
 
 
 
 
 
 



  

Min - 1        Max - 5 

5.1 На початку семестру викладач ознайомив студентів із навчальною програмою 
предмету, формами проведення занять та умовами складання іспиту чи заліку 

4.6 

5.2 Викладач доступно і зрозуміло викладає навчальний матеріал 5 

5.3 Викладач зазвичай вдало поєднує теорію і фактичний матеріал 4.6 

5.4 Викладач ознайомлює студентів з найновішими здобутками у цій ділянці знань 4 

5.5 Викладач наводить різні точки зору, концепції і теорії та здійснює їх порівняльну 
характеристику  

4.4 

5.6 Викладач подає своє бачення проблем та використовує переконливі аргументи 
при обґрунтуванні власної точки зору 

4.6 

5.7 Викладач заохочує студентів висловлювати власні ідеї та думки 4.8 

5.8 Викладач використовує різноманітні наочні засоби (картки, схеми, таблиці, 
плакати, світлини, презентації тощо) 

4 

5.9 Викладач ставиться до студентів з повагою, поводиться коректно і тактовно 5 

5.10 У викладача висока культура мовлення, висока лекторська майстерність, загальна 
ерудиція 

4.4 

5.11 Ця дисципліна є важливою для розвитку професійної компетентності студентів, їх 
підготовки як майбутніх спеціалістів 

5 

 

Що Вам найбільше сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: абсолютно все; вивчений матеріал дав привід до роздумів над цінностями нашого 

життя; виклад матеріалу; висока лекторська майстерність викладача, бажання і вміння ділитися з аспірантами своїм професійним і життєвим досвідом; тематика 

лекцій. 

Що Вам найбільше не сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: дистанційна форма навчання; замало лекційних занять; об’єктивність викладача. 

Що б Вам хотілось змінити в рамках цієї навчальної дисципліни: додати більше сучасних творів на опрацювання; додати лекційних занять; надати більше 

прикладного характеру. 

 

 



Назва навчальної дисципліни, яка оцінювалась:  
Іноземна мова за фаховим спрямуванням 

 
  

Min – 1        Max - 4 

4.1 Змістовне наповнення навчальної дисципліни  3.4 

4.2 Логіка розкриття тем 3.4 

4.3 Актуальність навчальної дисципліни 4 

4.4 Методи (форми) проведення лекційних занять 3.25 

4.5 Методи (форми) проведення семінарських/практичних занять 3.6 

4.6 Зміст лекційних занять 3.25 

4.7 Зміст семінарських/практичних занять 3.4 

4.8 Практична сторона навчальної дисципліни (наявність реальних прикладів, фактів) 3.8 

4.9 Методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, навчальні програми) 3.6 

4.10 Розподіл годин між формами проведення занять (лекції, семінарські або практичні 
заняття) 

3.8 

4.11 Форми поточного і проміжного контролю знань 3.6 

4.12 Підсумкові форми контролю знань (на заліку чи іспиті) 3.6 

4.13 Об’єктивність оцінювання студентів 3.2 

4.14 Можливість оскарження результатів оцінювання 3.6 

4.15 Наукова ерудиція викладача (знання предмета, що викладається) 3.8 

4.16 Методична підготовленість викладача (вміння викладати) 3.4 

4.17 Вміння викладача зацікавити предметом 3.4 

4.18 Дисциплінованість викладача 3.6 

4.19 Час, виділений для консультацій  3.6 

4.20 Відповідність змісту дисципліни до її назви 4 

 
 
 
 
 
 
 



  

Min – 1        Max - 5 

5.1 На початку семестру викладач ознайомив студентів із навчальною програмою 
предмету, формами проведення занять та умовами складання іспиту чи заліку 

4.6 

5.2 Викладач доступно і зрозуміло викладає навчальний матеріал 4.6 

5.3 Викладач зазвичай вдало поєднує теорію і фактичний матеріал 4 

5.4 Викладач ознайомлює студентів з найновішими здобутками у цій ділянці знань 3.5 

5.5 Викладач наводить різні точки зору, концепції і теорії та здійснює їх порівняльну 
характеристику  

4 

5.6 Викладач подає своє бачення проблем та використовує переконливі аргументи 
при обґрунтуванні власної точки зору 

4 

5.7 Викладач заохочує студентів висловлювати власні ідеї та думки 4.8 

5.8 Викладач використовує різноманітні наочні засоби (картки, схеми, таблиці, 
плакати, світлини, презентації тощо) 

4 

5.9 Викладач ставиться до студентів з повагою, поводиться коректно і тактовно 5 

5.10 У викладача висока культура мовлення, висока лекторська майстерність, загальна 
ерудиція 

4 

5.11 Ця дисципліна є важливою для розвитку професійної компетентності студентів, їх 
підготовки як майбутніх спеціалістів 

4.4 

 

Що Вам найбільше сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: абсолютно все; вміння подати матеріал; можливість вільно спілкуватися між собою; 

професійність викладача, доступність в поясненнях, виділення часу поза межами пари на додаткові запитання, перевірка матеріалів, які були додатковими, і повага 

до кожного аспіранта. 

Що Вам найбільше не сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: замало занять; застарілість тем та підходів; методи викладання. 

Що б Вам хотілось змінити в рамках цієї навчальної дисципліни: додати навчальних годин цієї дисципліни; методи викладання; надати більше сучасного 

аспекту. 

 

 
 



Назва навчальної дисципліни, яка оцінювалась:  
Інтелектуальна власність і трансфер технологій 

 
  

Min – 1        Max - 4 

4.1 Змістовне наповнення навчальної дисципліни  3.75 

4.2 Логіка розкриття тем 4 

4.3 Актуальність навчальної дисципліни 3.25 

4.4 Методи (форми) проведення лекційних занять 3.75 

4.5 Методи (форми) проведення семінарських/практичних занять 3.75 

4.6 Зміст лекційних занять 3.75 

4.7 Зміст семінарських/практичних занять 3.75 

4.8 Практична сторона навчальної дисципліни (наявність реальних прикладів, фактів) 4 

4.9 Методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, навчальні програми) 3.75 

4.10 Розподіл годин між формами проведення занять (лекції, семінарські або практичні 
заняття) 

3.75 

4.11 Форми поточного і проміжного контролю знань 3.75 

4.12 Підсумкові форми контролю знань (на заліку чи іспиті) 3.75 

4.13 Об’єктивність оцінювання студентів 3.75 

4.14 Можливість оскарження результатів оцінювання 3.75 

4.15 Наукова ерудиція викладача (знання предмета, що викладається) 4 

4.16 Методична підготовленість викладача (вміння викладати) 4 

4.17 Вміння викладача зацікавити предметом 4 

4.18 Дисциплінованість викладача 4 

4.19 Час, виділений для консультацій  3.75 

4.20 Відповідність змісту дисципліни до її назви 3.75 

 
 
 
 
 
 



  

Min – 1        Max - 5 

5.1 На початку семестру викладач ознайомив студентів із навчальною програмою 
предмету, формами проведення занять та умовами складання іспиту чи заліку 

4.75 

5.2 Викладач доступно і зрозуміло викладає навчальний матеріал 5 

5.3 Викладач зазвичай вдало поєднує теорію і фактичний матеріал 5 

5.4 Викладач ознайомлює студентів з найновішими здобутками у цій ділянці знань 4.75 

5.5 Викладач наводить різні точки зору, концепції і теорії та здійснює їх порівняльну 
характеристику  

4.75 

5.6 Викладач подає своє бачення проблем та використовує переконливі аргументи 
при обґрунтуванні власної точки зору 

4.75 

5.7 Викладач заохочує студентів висловлювати власні ідеї та думки 4.5 

5.8 Викладач використовує різноманітні наочні засоби (картки, схеми, таблиці, 
плакати, світлини, презентації тощо) 

4.5 

5.9 Викладач ставиться до студентів з повагою, поводиться коректно і тактовно 4.5 

5.10 У викладача висока культура мовлення, висока лекторська майстерність, загальна 
ерудиція 

4.75 

5.11 Ця дисципліна є важливою для розвитку професійної компетентності студентів, їх 
підготовки як майбутніх спеціалістів 

5 

 

Що Вам найбільше сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: викладач, важливість та актуальність дисципліни для майбутнього науковця; окремі 

теми, які були цікавими; педагогічна майстерність викладача, вміле поєднання теорії та фактичного матеріалу. 

Що Вам найбільше не сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни:  

Що б Вам хотілось змінити в рамках цієї навчальної дисципліни: кількість годин в сторону збільшення. 

 

 
 
 
 



Назва навчальної дисципліни, яка оцінювалась:  
Методологія підготовки наукової публікації 

 
  

Min – 1        Max - 4 

4.1 Змістовне наповнення навчальної дисципліни  3.4 

4.2 Логіка розкриття тем 3.6 

4.3 Актуальність навчальної дисципліни 3.6 

4.4 Методи (форми) проведення лекційних занять 3.6 

4.5 Методи (форми) проведення семінарських/практичних занять 3.8 

4.6 Зміст лекційних занять 3.6 

4.7 Зміст семінарських/практичних занять 3.6 

4.8 Практична сторона навчальної дисципліни (наявність реальних прикладів, фактів) 3.6 

4.9 Методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, навчальні програми) 3.4 

4.10 Розподіл годин між формами проведення занять (лекції, семінарські або практичні 
заняття) 

3.4 

4.11 Форми поточного і проміжного контролю знань 3.4 

4.12 Підсумкові форми контролю знань (на заліку чи іспиті) 3.6 

4.13 Об’єктивність оцінювання студентів 3.6 

4.14 Можливість оскарження результатів оцінювання 3.6 

4.15 Наукова ерудиція викладача (знання предмета, що викладається) 3.6 

4.16 Методична підготовленість викладача (вміння викладати) 3.6 

4.17 Вміння викладача зацікавити предметом 3.4 

4.18 Дисциплінованість викладача 3.8 

4.19 Час, виділений для консультацій  3.6 

4.20 Відповідність змісту дисципліни до її назви 3.6 

 
 
 
 
 
 



  

Min – 1        Max - 5 

5.1 На початку семестру викладач ознайомив студентів із навчальною програмою 
предмету, формами проведення занять та умовами складання іспиту чи заліку 

4.8 

5.2 Викладач доступно і зрозуміло викладає навчальний матеріал 4.2 

5.3 Викладач зазвичай вдало поєднує теорію і фактичний матеріал 4.2 

5.4 Викладач ознайомлює студентів з найновішими здобутками у цій ділянці знань 4 

5.5 Викладач наводить різні точки зору, концепції і теорії та здійснює їх порівняльну 
характеристику  

4.2 

5.6 Викладач подає своє бачення проблем та використовує переконливі аргументи 
при обґрунтуванні власної точки зору 

4.4 

5.7 Викладач заохочує студентів висловлювати власні ідеї та думки 4.2 

5.8 Викладач використовує різноманітні наочні засоби (картки, схеми, таблиці, 
плакати, світлини, презентації тощо) 

3.8 

5.9 Викладач ставиться до студентів з повагою, поводиться коректно і тактовно 4.8 

5.10 У викладача висока культура мовлення, висока лекторська майстерність, загальна 
ерудиція 

4.2 

5.11 Ця дисципліна є важливою для розвитку професійної компетентності студентів, їх 
підготовки як майбутніх спеціалістів 

4.8 

 

Що Вам найбільше сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: ерудованість викладача; змістовне наповнення навчальної дисципліни, глибокі лекції та 

цікаві практичні заняття, комунікабельність і науковий рівень викладача; нейтральне ставлення до дисципліни. 

Що Вам найбільше не сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: нейтральне ставлення до дисципліни; теоретизованість. 

Що б Вам хотілось змінити в рамках цієї навчальної дисципліни:  

 

 

 

 



Назва навчальної дисципліни, яка оцінювалась:  
Підготовка науково-інноваційного проекту 

 
  

Min – 1        Max - 4 

4.1 Змістовне наповнення навчальної дисципліни  3.6 

4.2 Логіка розкриття тем 3.8 

4.3 Актуальність навчальної дисципліни 3 

4.4 Методи (форми) проведення лекційних занять 3.6 

4.5 Методи (форми) проведення семінарських/практичних занять 3.6 

4.6 Зміст лекційних занять 3.6 

4.7 Зміст семінарських/практичних занять 3.4 

4.8 Практична сторона навчальної дисципліни (наявність реальних прикладів, фактів) 3.6 

4.9 Методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, навчальні програми) 3.2 

4.10 Розподіл годин між формами проведення занять (лекції, семінарські або практичні 
заняття) 

3.4 

4.11 Форми поточного і проміжного контролю знань 3.6 

4.12 Підсумкові форми контролю знань (на заліку чи іспиті) 3.8 

4.13 Об’єктивність оцінювання студентів 3.6 

4.14 Можливість оскарження результатів оцінювання 3.4 

4.15 Наукова ерудиція викладача (знання предмета, що викладається) 4 

4.16 Методична підготовленість викладача (вміння викладати) 3.8 

4.17 Вміння викладача зацікавити предметом 3.6 

4.18 Дисциплінованість викладача 4 

4.19 Час, виділений для консультацій  3.6 

4.20 Відповідність змісту дисципліни до її назви 3 

 
 
 
 
 
 
 



  

Min – 1        Max - 5 

5.1 На початку семестру викладач ознайомив студентів із навчальною програмою 
предмету, формами проведення занять та умовами складання іспиту чи заліку 

4.8 

5.2 Викладач доступно і зрозуміло викладає навчальний матеріал 4.2 

5.3 Викладач зазвичай вдало поєднує теорію і фактичний матеріал 4.2 

5.4 Викладач ознайомлює студентів з найновішими здобутками у цій ділянці знань 4 

5.5 Викладач наводить різні точки зору, концепції і теорії та здійснює їх порівняльну 
характеристику  

4.4 

5.6 Викладач подає своє бачення проблем та використовує переконливі аргументи 
при обґрунтуванні власної точки зору 

4.4 

5.7 Викладач заохочує студентів висловлювати власні ідеї та думки 4.4 

5.8 Викладач використовує різноманітні наочні засоби (картки, схеми, таблиці, 
плакати, світлини, презентації тощо) 

3.4 

5.9 Викладач ставиться до студентів з повагою, поводиться коректно і тактовно 5 

5.10 У викладача висока культура мовлення, висока лекторська майстерність, загальна 
ерудиція 

4.4. 

5.11 Ця дисципліна є важливою для розвитку професійної компетентності студентів, їх 
підготовки як майбутніх спеціалістів 

4.8 

 

Що Вам найбільше сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: все; не можу виокремити щось суттєве, в цілому добре; одна із найнеобхідніших та 

найбільш практично цінних дисциплін. 

Що Вам найбільше не сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни:  

Що б Вам хотілось змінити в рамках цієї навчальної дисципліни: можливо, цей предмет доцільніше викладати на першому курсі, коли аспіранти починають 

розбиратися з особливостями написання дисертації. 

 

 

 



Назва навчальної дисципліни, яка оцінювалась:  
Сучасні тенденції юридичної науки 

 
  

Min – 1        Max - 4 

4.1 Змістовне наповнення навчальної дисципліни  3.75 

4.2 Логіка розкриття тем 3.25 

4.3 Актуальність навчальної дисципліни 3.4 

4.4 Методи (форми) проведення лекційних занять 3.75 

4.5 Методи (форми) проведення семінарських/практичних занять 3.75 

4.6 Зміст лекційних занять 4 

4.7 Зміст семінарських/практичних занять 4 

4.8 Практична сторона навчальної дисципліни (наявність реальних прикладів, фактів) 3.25 

4.9 Методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, навчальні програми) 2.67 

4.10 Розподіл годин між формами проведення занять (лекції, семінарські або практичні 
заняття) 

3.33 

4.11 Форми поточного і проміжного контролю знань 3.5 

4.12 Підсумкові форми контролю знань (на заліку чи іспиті) 3.5 

4.13 Об’єктивність оцінювання студентів 4 

4.14 Можливість оскарження результатів оцінювання 4 

4.15 Наукова ерудиція викладача (знання предмета, що викладається) 4 

4.16 Методична підготовленість викладача (вміння викладати) 4 

4.17 Вміння викладача зацікавити предметом 4 

4.18 Дисциплінованість викладача 4 

4.19 Час, виділений для консультацій  4 

4.20 Відповідність змісту дисципліни до її назви 4 

 
 
 
 
 
 
 



  

Min – 1        Max - 5 

5.1 На початку семестру викладач ознайомив студентів із навчальною програмою 
предмету, формами проведення занять та умовами складання іспиту чи заліку 

4.75 

5.2 Викладач доступно і зрозуміло викладає навчальний матеріал 5 

5.3 Викладач зазвичай вдало поєднує теорію і фактичний матеріал 5 

5.4 Викладач ознайомлює студентів з найновішими здобутками у цій ділянці знань 4.75 

5.5 Викладач наводить різні точки зору, концепції і теорії та здійснює їх порівняльну 
характеристику  

4.5 

5.6 Викладач подає своє бачення проблем та використовує переконливі аргументи 
при обґрунтуванні власної точки зору 

4.5 

5.7 Викладач заохочує студентів висловлювати власні ідеї та думки 4.75 

5.8 Викладач використовує різноманітні наочні засоби (картки, схеми, таблиці, 
плакати, світлини, презентації тощо) 

4 

5.9 Викладач ставиться до студентів з повагою, поводиться коректно і тактовно 4.8 

5.10 У викладача висока культура мовлення, висока лекторська майстерність, загальна 
ерудиція 

4.5 

5.11 Ця дисципліна є важливою для розвитку професійної компетентності студентів, їх 
підготовки як майбутніх спеціалістів 

4.5 

 

Що Вам найбільше сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: її прикладне значення; комплексний характер; можливість зустрітися з іншими 

аспірантами; можливість ознайомлюватися з темами інших аспірантів та дізнаватися новини різних галузей права; обговорення актуальних проблем, досвід 

викладача. 

Що Вам найбільше не сподобалося в рамках цієї навчальної дисципліни: викладач більше уваги присвячував своїм спогадам про його діяльність за часів 

радянського союзу, ніж про сам предмет; зміст даного предмета; предмет дисципліни, що є надто широким. 

Що б Вам хотілось змінити в рамках цієї навчальної дисципліни: викладача; додати більше новітніх і цікавих тем для обговорення; додати наочні засоби; 

застосування дисциплін, які мають практичне значення. 

 

 


