
З 3 по 14 лютого 2020 року юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка проводив опитування 

студентів з метою оцінювання якості викладання навчальних дисциплін. Таке опитування проведено вже 

не вперше в університеті (минулого року опитування проводилось серед студентів IV курсу).  

Учасниками опитування були студенти IV та ІІІ курсів юридичного факультету денної форми. Форма 

проведення - онлайн-опитування в системі Google forms. Опитування проводилось спільно деканатом та 

Студентською радою юридичного факультету. 

Кількість студентів, які пройшли опитування на IV  курсі- 157 (І потік - 41 студент; ІІ потік - 45; ІІІ потік 

- 33; IV потік – 38). Важливо зауважити, що з метою релевантності результатів оцінювання було 

визначено кількісний поріг респондентів - 10 осіб в кожній групі. 10 груп IV  курсу подолала кількісний 

поріг, загалом більше половини студентів цього курсу пройшли опитування. 

Кількість студентів, які пройшли опитування на IІІ  курсі- 152 (І потік – 43 студенти; ІІ потік - 39;  ІІІ 

потік - 32; IV потік – 21; V потік – 17).  9 груп ІІІ  курсу подолала кількісний поріг, загалом більше 

половини студентів цього курсу пройшли опитування. 

В процесі підготовки змісту та форми опитування нами було вивчено досвід деяких українських та 

закордонних університетів (в Україні: НАУКМА, Український католицький університет; за кордоном: 

Польща, Нідерланди, Франція). Форма складалась з 2 блоків з кожної дисципліни: лекційний блок і блок 

семінарських занять. Цьогоріч на ІV курсі було 3 дисципліни, на ІІІ курсі – 2 дисципліни (всі 

екзаменаційні дисципліни І семестру курсу). Загалом 16 питань з кожної дисципліни, 2 з яких відкриті. 

14 питань були складені так, щоб студенти могли оцінити викладання за визначеним критерієм від 1 до 

10 балів. 

Протягом декількох перших днів опитування всі студенти по черзі кожного курсу отримували доступ до 

форм на свої електронні поштові скриньки. Студенти, які отримали доступ до форми, могли пройти 

опитування тільки зі своєї поштової скриньки | тільки один раз. Така форма забезпечила:  

1)простий доступ студентів до форм (через комп'ютер/смартфон/планшет);  

2) анонімність 

студентів, які заповнили форму;  

3) адресне розсилання форм, відтак зменшила ризик втручання в форму сторонніх осіб;  

4) спрощення процесу обробки результатів. 

На нашу думку, такий показник є достатнім та репрезентативним, проте визначено також чинники, які 

негативно впливають на активність студентів. 

Зокрема, сумнівність анонімності форми. В перші дні опитування ми отримали деякі відгуки серед 

студентів про те, що форма насправді не є анонімною. Google forms працює двома способами: збираючи 

адреси електронних  пошт тих, хто заповнює форму та не збираючи. Зважаючи на те, що нам важливий 

бал якості викладання, ми визначили, що опитування буде тільки анонімним та форма не 

запам’ятовуватиме  пошту адресата. Тобто, доступ до форм було надано тільки студентам IV та III курсів, 

але хто саме з студентів пройшов опитування чи залишив той чи інший відгук нам не відомо. 

Сподіваємося, що цьогорічні результати та досвід остаточно розвіють сумніви студентів щодо технічних 

можливостей Google forms. 

Також студенти не долучилися до опитування з інших причин: відсутність інтересу у висловленні оцінки, 

віра в «безсмертя» негативних обставин навчання та ін. В свою чергу, ми проводили максимальну 

комунікацію через соцмережі, старост груп, безпосередній зв'язок з координаторами оцінювання, будемо 

це робити і надалі. 

Сподіваємось, що цей звіт надав відповіді на Ваші запитання, які стосуються опитування. 

Дякуємо тим студентам, хто нам довірився і хто ще ні - ми працюватимемо, щоб виправдовувати і 

заслуговувати це надалі. 

  



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНАХ IV КУРСУ 

 

 

    МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО                                                         ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

    МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВА ПРЕДМЕТУ 
% СТУДЕНТІВ, ЯКІ ОЦІНИЛИ ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НА 

ВІДПОВІДНИЙ БАЛ 

 10 БАЛІВ (А) 7-9 БАЛІВ (В) 4-6 БАЛІВ (С) 1-3 БАЛИ (D) 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ 

ПРАВО 
40,5 35,7 12,2 11,6 

ОСНОВИ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 

43,6 37,1 13,1 6,2 

МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 
66 22 7,7 4,3 

 
10 БАЛІВ 

(А) 

7-9 БАЛІВ 

(В) 

4-6 БАЛІВ 

(С) 

1-3 БАЛИ 

(D) 

І ПОТІК 
38,8 32,2 15,5 13,5 

ІІ ПОТІК 
28,8 33,2 16 22 

ІІІ ПОТІК 
43,7 44,2 9 3,1 

IV ПОТІК 
58,1 35,2 4,7 2 

 
10 БАЛІВ 

(А) 

7-9 БАЛІВ 

(В) 

4-6 БАЛІВ 

(С) 

1-3 БАЛИ 

(D) 

І ПОТІК 
54,7 38,9 5,3 1,1 

ІІ ПОТІК 
41 35 15 9 

ІІІ ПОТІК 
45,9 34,3 12,3 7,5 

IV ПОТІК 
31,5 41,3 20,4 6,8 

 
10 БАЛІВ 

(А) 

7-9 БАЛІВ 

(В) 

4-6 БАЛІВ 

(С) 

1-3 БАЛИ 

(D) 

І ПОТІК 
65 24,3 7,8 2,9 

ІІ ПОТІК 
70,9 20 5,1 4 

ІІІ ПОТІК 
87,2 9,9 2,3 0,6 

IV ПОТІК 
39,7 34 16,6 9,7 



МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

 

СЕРЕДНІЙ БАЛ ВИКЛАДАЧІВ 

 

ЛЕКТОРИ                                                              ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ПРОВОДИЛИ   

СЕМІНАРСЬКІ   ЗАНЯТТЯ 

 

 

ВІДКРИТІ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

ЩО Б ВИ ЗМІНИЛИ У ПІДХОДІ ВИКЛАДАЧА ДО 

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

 Лаконічніше, більше конкретики. 

 Лекції у форматі презентацій було б непоганим 

доповненням. 

 Презентації це звісно добре, проте, як на мене 

варто було б частіше живо спілкуватися зі студентами, намагатися розпочати між ними дискусію. 

 Хоч викладач використовує презентації, але сам матеріал від цього не цікавіший. Викладач повний 

ентузіазму і бажання викладати.  

 Менше жартів, відходів від теми обговорення. Структурувати матеріал таким чином, щоб охопити 

якомога більшу кількість матеріалу 

 Цікавіший, «живіший» виклад матеріалу на лекціях. 

 Більше чіткості та однозначності, змістовніші відповіді на питання. 

 Все. Відсутність конструктивних лекцій, неоднозначне оцінювання, відсутність системи вивчення 

дисципліни як такої. 

 Проблемою була погана підготовка до лекцій. Самі знання викладача не ставляться під сумнів, але 

на мою думку, лекція має бути гарно підготовлена і структурована, щоб добре сприйматись. 

Викладач має 1-2 години посидіти, логічно структурувати матеріал. Тут же часом нитка викладу 

матеріалу губилась у вільному польоті думок викладача. Ще один мінус - критична нездатність 

викладача сприймати чиюсь думку крім своєї. Маєвтика та еристика - одні з найефективніших 

форм навчання для студента, але в світі цього викладача існують дві точки зору: його і 

неправильна. При чому на "неправильні" точки зору він реагує доволі критично. 

 Ставлення до студентів. 

 Однозначно потрібно більше пар! Тоді можна було б зробити їх більш «життєвими». З тією кількість, 

що є зараз - викладання чудове! 

 Менше наукових підходів та класифікацій, більше практичних кейсів, щодо застосування нпа та 

поданого матеріалу. 

 Мені сподобалося те, що були презентації, і було дуже багато корисної інформації в них, але над 

формою подачі ще треба працювати. Аудиторія має бути зацікавлена. З презентацій я б забрала 

зайвий перелік джерел до кожної теми і так само щодо конвенцій.  

 Я б запровадив більшу комунікацію між викладачем і студентом, щоб лекція проходила у вигляді 

діалогу. 

 Більше дискусій із студентами. 

 Не зачитувати з листочка лекцію, а розповідати своїми словами. 

 Проводити більше аналогій, які є на практиці, а не лише оперувати "сухим" законодавством. 

 І ПОТІК 
ІІ 

ПОТІК 

ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

КОССАК В.М. 
6,5  4,9   

МИХАЙЛІВ М. О. 
  8,9 8,3 

 І ПОТІК 
 ІІ 

ПОТІК 

ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

ГНАТІВ О. М. 
8,7   - 

РОМАНІВ В. Я. 
7,8 8,6 9,3 - 

КВІТ Н. .М. 
9,3 9 - 8,4 

МИХАЙЛІВ М.О. 
- 7,6 9,3 8,3 

ЛЕМИК Р. Я. 
  -  



 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

СЕРЕДНІЙ БАЛ ВИКЛАДАЧІВ 

 

ЛЕКТОРИ                                                              ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ПРОВОДИЛИ   

СЕМІНАРСЬКІ   ЗАНЯТТЯ 

 

ВІДКРИТІ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

ЩО Б ВИ ЗМІНИЛИ У ПІДХОДІ ВИКЛАДАЧА ДО 

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

 Більше ентузіазму для проведення лекцій, і 

зробити їх цікавішими. 

 Додати ще більше цікавого матеріалу. Такий 

матеріал був і це великий плюс ( цікаві відео, 

доповіді студентів, запрошені гості на пару). 

 Цікава викладачка, знає підхід до студента. 

 Виклад матеріалу був нормальним , аби готуватись 

до семінарів, тож , мабуть , можна б було зробити 

лекції більш інтерактивними. 

 Лише форму контролю, а так, все чудово. 

 Матеріал викладається доступно і цікаво, проте 

письмовий модуль і тестовий іспит, як на мене, це 

не найкраще поєднання щоб оцінити знання 

студентів. 

 Не зовсім зрозуміла необхідність даної дисципліни 

на 4 курсі. 

 Бути лояльнішим. 

 Викладач лекції проводить непогано. Звісно над 

структурою можна попрацювати. Але питання є до 

доцільності курсу взагалі: навіщо вчити ще раз на 

4 курсі іспитовим предметом те, що ми вже 

вивчили на 2 курсі на "Трудовому праві"? 

 Несерйозне ставлення до дисципліни. 

 Форма контролю не дозволяє цілком об'єктивно 

підійти до оцінювання студентів. 

 Вміння встигнути розповісти більше інформації та 

краще орієнтуватись у своєму предметі. 

 

 І ПОТІК ІІ ПОТІК 
ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

ПАРПАН Т. В 
8,9    

СТРЕПКО В. Л. 
 8   

СТАСІВ О. В. 
  8,2  

ЛЕЩУХ Д. Р. 
   5,7 

 І ПОТІК 
 ІІ 

ПОТІК 

ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

ПАРПАН Т. В 
-    

СТРЕПКО В. Л. 
9,2 7,4   

МАЛАНЧУК О. О. 
9   - 

ЛАСЬКО І. М. 
9,3   - 

ГІРНИК О. О. 
8,8  -  

РАНЕВИЧ О. Ю. 
- 6,8  9 

БУК М. О. 
-  -  

ЧОПКО Ч. І. 
-  7,3 - 

ЩВЕЦЬ Д. Ю. 
 8,8 - 7 

ФУРИК І. Я. 
 7,8 -  

ВІСЬТАК М. Я. 
  8,9  

ЖОЛНОВИЧ О. І 
 -   

СТАСІВ О. В. 
  8,6 8,9 

ЛЕЩУХ Д. Р. 
  7,8 6,2 



 

МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 

 

СЕРЕДНІЙ БАЛ ВИКЛАДАЧІВ 

 

ЛЕКТОРИ                                                              ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ПРОВОДИЛИ   

СЕМІНАРСЬКІ   ЗАНЯТТЯ 

 

 

ВІДКРИТІ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

ЩО Б ВИ ЗМІНИЛИ У ПІДХОДІ ВИКЛАДАЧА ДО 

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

 Не зачитувати з листочка лекцію, а розповідати 

своїми словами 

 Він чудовий! Викладач, в якого кожне слово - 

джерело знань. Шкода, що багато хто 

безвідповідально ставиться до цього предмету. Він вчить мислити глобально, розуміти суть 

діяльності органів влади. Інколи лише з часом розумієш на скільки цінні його лекції. Шкода, що їх 

мало. 

 Більше конкретики на лекціях 

 Викладач готується, людина хороша , але дуже монотонний і нудний. 

 Зміни до підходу викладання не потрібні, оскільки лекції проходять у вигляді презентацій, 

інтерактивів, що полегшує сприймання матеріалу студентами. 

 Більше практичних кейсів. 

 Нічого. Найцікавіші лекції і семінари за перший семестр 

 Бути трохи суворішим. 

 Збільшила години для курсу! Оскільки матеріал важливий і реально доторкається кожного 

студента. 

 Це той випадок, коли все і без модифікацій чудово) 

 Більше акцентувати на вивченні законодавства. 

 Він завжди подає матеріал доступно і в тих обсягах, які необхідні для засвоєння і нормального 

вивчення курсу. На мою думку, йому потрібно бути трошки суворішим) 

 Один з найкращих викладачів на юридичному факультеті 

 Більше матеріалу по суті. Більш чіткіше виділяти тему лекції і план, щоб було зрозуміло про що 

мова. 

 Нічого:)Він ідеальний викладач. Він один з небагатьох розуміє необхідність поєднання знань та 

розуміння у студента. Предмет не був зациклений на банальне вивчення тем, які були відведені, 

оскільки Володимир Степанович намагався завжди робити його цікавим та максимально 

наближеним до реалій сьогодення. Велике дякую за такий курс:) 

 Проводити більше аналогій, які є на практиці, а не лише оперувати "сухим" законодавством. 

 І ПОТІК ІІ ПОТІК 
ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

ЗАЯЦЬ І. Я. 
9,4 

 
9,8  

КОБРИН В. С.  
 9,6   

БЕДРІЙ Р. Б. 
   7,1 

 І ПОТІК 
 ІІ 

ПОТІК 

ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

СЛЮСАРЧУК Х. Т. 
9  -  

БЕДРІЙ Р. Б. 
7,7 6,8  8 

МОЧУЛЬСЬКА М.Є. 
8,9   - 

ЗАЯЦЬ І. Я. 
-  10 9,2 

КОБРИН В. С. 
 9,3 -  

 

ЧОРНЕНЬКИЙ В. І.  9,6 8,9 - 



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНАХ IІІ КУРСУ 

 

 

     ФІНАНСОВЕ   ПРАВО                                                          ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВА ПРЕДМЕТУ 
% СТУДЕНТІВ, ЯКІ ОЦІНИЛИ ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НА 

ВІДПОВІДНИЙ БАЛ 

 10 БАЛІВ (А) 7-9 БАЛІВ (В) 
4-6 БАЛІВ 

(С) 

1-3 БАЛИ 

(D) 

ФІНАНСОВЕ   ПРАВО 
62,3 28,7 5,7 3,4 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
48,3 36,3 10,3 5,4 

 
10 БАЛІВ 

(А) 

7-9 БАЛІВ 

(В) 

4-6 БАЛІВ 

(С) 

1-3 БАЛИ 

(D) 

І ПОТІК 
67 28,1 4,2 0,7 

ІІ ПОТІК 
58,8 26,8 7,9 6,5 

ІІІ ПОТІК 
64,2 26,4 5 4,4 

IV ПОТІК 
45,2 40,5 11,9 2,4 

V ПОТІК 
65,5 32,7 0,6 1,2 

 
10 БАЛІВ 

(А) 

7-9 БАЛІВ 

(В) 

4-6 БАЛІВ 

(С) 

1-3 БАЛИ 

(D) 

І ПОТІК 
37,7 38,7 13,6 10 

ІІ ПОТІК 
53,5 34,8 9,5 2,2 

ІІІ ПОТІК 
54,6 32,8 8,1 4,5 

IV ПОТІК 
51,6 39,7 8,7 0 

V ПОТІК 
57,7 37,5 1,9 2,9 



 

 

ФІНАНСОВЕ   ПРАВО 

СЕРЕДНІЙ БАЛ ВИКЛАДАЧІВ 

 

ЛЕКТОРИ                                                             

 ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ПРОВОДИЛИ   

 СЕМІНАРСЬКІ   ЗАНЯТТЯ 

 

 

 

ВІДКРИТІ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

ЩО Б ВИ ЗМІНИЛИ У ПІДХОДІ ВИКЛАДАЧА 

ДО ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

 Все чудово, нічого не змінила б. 

 Розширив би курс фінансового права, ця 

галузь права є досить важкою, об'ємною, але з такими керівниками курсу, як він, вивчати 

фінансове право було дуже цікаво, лекції дійсно змістовні, інформативні і зрозумілі, тому із 

задоволенням би продовжив вчити фін. право і далі, тому що вчити дійсно є що. 

 Об‘єктивність оцінювання студентів ;) 

 Нічого б не покращував, лектор цікаво вів лекції, форма контролю задовільна для об’єктивної 

оцінки знань. 

 Не питати на лекціях студентів. 

 Нічого, викладення матеріалу максимально доступне, більше претензій до форми контролю. 

Була відсутня база питань для підготовки до модуля, і трохи відрізнялася форма питань, які 

фактично були на модулі, від того, до чого нам казали готуватися. 

 Нічого б не міняла) дуже доступно і зрозуміло, як для фінансового права) 

 Більш структурована подача матеріалу. 

 Все добре, лекції викладені у презентації , доступно і цікаво , в будь який момент можна їх 

переглянути ще раз, для кращого засвоєння матеріалу. 

 Усе чудово, нічого б не змінював. 

 Уніфікувати форму контролю(модуль),бо у різних викладачів,були різні форми,що дуже 

вплинуло на рівень успішності серед потоків. 

 Бліц на лекціях відміняйте. 

 Доступніше подавати матеріал, приклади з практики, менше переказуванні законодавств. 

 Більший акцент на практичну сторону і реальні ситуації в системі органів, які напряму 

пов’язані з бюджетом, податками і фінансами. 

 

 

 

 І ПОТІК 
ІІ 

ПОТІК 

ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

V 

ПОТІК 

ІЛЬНИЦЬКИЙ 

О. В. 

9,4 8  
 

 

МОСТОВИЙ  

А. С. 

    8,6 

 

 

ПАСЛАВСЬКА 

Н. Т. 

   8,5 9,3 

 
І 

ПОТІК 

 ІІ 

ПОТІК 

ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

V 

ПОТІК 

ІЛЬНИЦЬКИЙ 

 О. В. 

9 9,1   
 

ТРЕПАК Л. М. 
9,2 8,8 9,1 - 9,6 

ДЖОХ Р. В. 
9,6 9,6  - - 

МОСТОВИЙ  

А. С. 

  9,5   

ПАСЛАВСЬКА 

Н. Т. 

  - - - 



 

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

СЕРЕДНІЙ БАЛ ВИКЛАДАЧІВ 

 

ЛЕКТОРИ              

 ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ПРОВОДИЛИ   

 СЕМІНАРСЬКІ   ЗАНЯТТЯ 

 

 

 

ВІДКРИТІ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

ЩО Б ВИ ЗМІНИЛИ У ПІДХОДІ ВИКЛАДАЧА 

ДО ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

 Дуже задоволена викладанням цього 

викладача, лише сама структура курсу 

потребує змін в частині практичних і наочних 

проектів. 

 Усе добре, нічого б не хотів змінювати. 

 На мою думку, слід зосередити свою увагу на 

цікавому матеріалі, такому що студенті не зможуть самостійно знайти , варто також звертати увагу на 

всі зміни до законів , нагадувати про це студентам , можливо наводити приклади , за допомогою яких 

краще би засвоїти даний матеріал. 

 Рівень оцінки знань; відсутність суб’єктивної точки зору. 

 Інформативність лекцій. 

 На даний момент це є суто монолог. Немає діалогу зі студентами. Коли лектор ставить якісь запитання 

це покращує засвоєння матеріалу. 

 Нічого, все на високому рівні. 

 Мені сподобався підхід викладача. 

 Більше практичної інформації, а не суха теорія. 

 Продовжувати в такому дусі. Наводячи ще більше прикладів і цікавих думок, щоб було легше 

запам‘ятовувати матеріал. 

 Щоб викладання матеріалу здійснювалось безпосередньо по темі лекції і було більш розгорнутим. 

 Більше інтерактиву. 

 Більше готуватись до пари, багато читає з книжки (переповідає книжку). 

 Все влаштовує. 

 Виклад матеріалу, опираючись більше не на кафедральний підручник, а на законодавство, з 

урахуванням змін. Крім того, було б чудово, якби дискусії на парі стосувалися більше інтелектуальної 

власності, а не сторонніх, нецікавих тем. 

 Більша обізнаність викладача в сфері інтелектуальної власності. 

 

 
І 

ПОТІК 

ІІ 

ПОТІК 

ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

V 

ПОТІК 

МАРТИН  

В. М. 

7,2   
 

 

ТАРАСЕНКО 

Л.Л. 

 9,4  

 

9,3 

ЯВОРСЬКА 

О. С. 

  8,8 8,8  

 
І 

ПОТІК 

 ІІ 

ПОТІК 

ІІІ 

ПОТІК 

IV 

ПОТІК 

V 

ПОТІК 

ШПУГАНИЧ І. І. 
8,9    

 

ГРИНЧАК І. В. 
8,3 6,9   

 

ДОВГАНЬ Г. В. 
7,9 - - - - 

СУХАНОВ М. О. 
 8,9 9,3 - 9,8 

ДЮКАРЄВА  

К. Ю. 

  7,9   

ПАЄНЮК А. О. 
   -  

САМАГАЛЬСЬКА 

Ю. Я. 

    
- 


