
ЗВІТ 

за результатами опитування 

науково-педагогічних працівників кафедри «Права» Придунайської філії ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» щодо оцінювання освітньо-професійної програми 081 «Право» 

 

В травні 2022 року, з метою підвищення якості надання освітніх послуг, було 

проведено опитування науково-педагогічних працівників (далі  НПП) кафедри «Права» 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» щодо оцінювання освітньо-професійної 

програми 081 «Право». 

НПП  було запропоновано надати відповіді на ряд запитань. Опитування проводилося 

анонімно. 

У  першому питанні НПП було запропоновано надати відповідь стосовно рівня 

задоволення якістю підготовки за освітньо-професійною програмою «Право» в 

Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (за рівнями від низького до дуже високого). За 

результатами опитування було визначено, що високим рівень задоволення є у 60% 

респондентів, а середнім  у 40% респондентів. 

 

1.Чи задовольняє Вас якість підготовки за освітньо-професійною програмою 

в  Придунайській філії? Оцінити за рівнями від низького до дуже високого.  

 
Наступне запитання стосувалося очікувань щодо збігу викладення ОПП з реаліями 

роботи. Відповіді розподілилися наступним чином: високий рівень збігу зазначили 20% 

респондентів, середній  80% респондентів.  

 

2. Чи збігаються Ваші очікування щодо викладення ОПП  з реаліями роботи? Якщо 

нижче середнього, поясніть. 

 

 



В цьому ж пункті НПП було запропоновано пояснити очікування щодо ОПП 081 

«Право», внаслідок чого було отримано наступні пропозиції: 

 затрати часу на викладання не адекватні оплаті праці; 

 добрі; 

 вважаю, що ОПП буде виконана максимально якісно за умови збільшення 

кількості годин, які відведені на практичні заняття; 

 замало годин відведено на практичні заняття. 

 

Третє питання було направлене на з’ясування думки НПП щодо відображення у 

змісті освітньо-професійної програми (набору навчальних дисциплін) специфіки 

майбутньої спеціальності (за рівнями від низького до дуже високого). Було отримано 

наступні результати: високим рівень відображення у змісті ОПП специфіки майбутньої 

спеціальності вважають 60% респондентів, середнім  40% респондентів. 

 

3. Як, на Вашу думку, відображає зміст освітньої програми (набір навчальних 

дисциплін) специфіку майбутньої спеціальності? 

 

 
 Наступне, четверте питання опитування стосувалося актуальності для ОПП 081 

«Право» навчальних дисциплін професійного спрямування. 

 4. Чи усі навчальні дисципліни професійного спрямування, на Вашу думку, є 

актуальними для ОПП? Які дисципліни є основними (базовими) для фаху? Які 

дисципліни  можливо вилучити? Чому? Які потрібно оновити/удосконалити? Чому?   

 Відповіді розподілилися наступним чином: 

 є деяке дублювання по змісту дисциплін (назви різні, а суть одна сама), не 

зрозуміло про якого року навчальний план мова йде в цьому опитуванні 

 дисципліни, що мною викладаються, є актуальними для ОПП 

 все добре 

 всі дисципліни є актуальними для ОПП 081 «Право» 

 всі дисципліни актуальні, вилучати нічого не потрібно, проте можна додати 

дисципліну з медіації. 

Тобто, переважна більшість респондентів вважають, що всі навальні дисципліни є 

актуальними для освітньо-професійної програми 081 «Право». 

 

У п’ятому питання НПП кафедри «Права» надали відповідь стосовно достатності 

кількості професійних дисциплін, розміщених у Каталозі вибіркових дисциплін, для 



задоволення освітніх інтересів здобувачів вищої освіти. Всі опитані респонденти 

вважають достатньою кількість таких дисциплін. 

 

5. Чи достатня кількість професійних дисциплін, розміщених у Каталозі 

вибіркових дисциплін, для задоволення  освітніх інтересів здобувачів вищої освіти? 

 

 

Наступне, шосте, питання мало на меті з’ясувати, якими дисциплінами НПП хотіли б 

доповнити Каталог вибіркових дисциплін. За результатами опитування, респонденти 

висловили бажання додати у Каталог вибіркових дисциплін навчальні дисципліни 

«Кримінологія» та «Медіація». Один респондент не зрозумів, про навчальний план якого 

саме року ведеться мова в опитуванні. 

6. Якими дисциплінами Ви б хотіли доповнити Каталог вибіркових дисциплін? 

 не зрозуміло про якого року навчальний план мова йде; 

 - 

 кримінологія; 

 каталог вибіркових дисциплін достатній; 

 медіація. 

 

 Сьоме питання анкети було викладено наступним чином: 

 

7. Чи реалізовується право здобувача вищої освіти на вільний вибір навчальних 

дисциплін з Каталогу вибіркових дисциплін? 

 

 

Наведена діаграма свідчить  про те, що 100% респондентів вважають, що право 

здобувача вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін з Каталогу вибіркових 

дисциплін реалізовано в повному обсязі. 



У восьмому питанні опитування НПП кафедри «Права» надали відповідь на питання 

стосовно ефективності організації практичної підготовки за ОПП 081 «Право» (різні види 

практик: навчальна, виробнича, переддипломна). Опитування показало, що 40% 

респондентів вважають рівень організації практичної підготовки високим, а 60%  

середнім. 

8. Наскільки ефективною, на Вашу думку, є організація практичної підготовки за 

освітньою програмою? (різні види практик: навчальна, виробнича, переддипломна 

тощо)? 

 

 

Дев’ятий пункт анкети стосувався академічної доброчесності на ОПП 081 «Право» 

(недопущення списування, запозичення чужих робіт, фальсифікації результатів 

досліджень, об’єктивне оцінювання результатів навчання студентів викладачами тощо) , 

рівень ефективності якої пропонувалося оцінити за 5 рівнями (низький, нижчий за 

середній, середній, високий, дуже високий). Відповіді розподілилися наступним чином: 

80% опитаних респондентів вважають рівень роботи академічної доброчесності високим, 

20%  середнім. 

 

9. Як працює на Вашій програмі система академічної доброчесності (недопущення 

списування, запозичення чужих робіт, фальсифікації результатів досліджень, 

об’єктивне оцінювання результатів навчання студентів викладачами тощо). Оцінити за 

рівнями від низького до дуже високого. 

 

 У десятому питанні анкети НПП було запропоновано оцінити їх власну участь у 

процесах опитування (анкетування) щодо різних аспектів освітнього процесу та 

інфраструктури Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Оцінку пропонувалося 

проставити за шкалою від низького до дуже високого рівня. 



 Результати опитування показали, що 40% респондентів вважають рівень власної 

участі в опитуваннях (анкетуваннях) середнім, а 60%  високим. 

 

 10. Оцініть Вашу участь у процесах опитування (анкетування), щодо різних 

аспектів освітнього процесу та інфраструктури Придунайській філії. Оцінити за 

рівнями від низького до дуже високого. 

 

 
 

 Чергове, одинадцяте, питання анкети стосувалося визначення міри вмотивованості 

(зацікавленості) у постійному покращенні освітньої діяльності в межах ОПП 081 «Право» 

наступних груп учасників: здобувачів вищої освіти, гаранта ОПП, завідувача випускової 

кафедри, НПП кафедри. Відповіді розподілилися наступним чином: 

11. В якій мірі є мотивованими (зацікавленими) у постійному покращенні освітньої 

діяльності в межах освітньої програми, на якій Ви викладаєте, такі групи учасників,  як 

наведено нижче. Оцінити від 1 (незамотивовані) до 5 (максимально замотивовані).   

 

Передостаннє, дванадцяте, запитання анкети ставилося з метою з’ясування думок 

НПП кафедри «Права» щодо змін, які б вони бажали внести в освітній процес для 

покращення навчання за ОПП 081 «Право». 

12. Що би Ви змінили в освітньому процесі для покращення навчання за Вашою 

освітньої програмою? 

Було отримано наступні відповіді: 



 в другому півріччі 2021-22 н.р. фактично без лекцій  це не організація 

освітнього процесу; 

 залучення роботодавців, очна форма навчання; 

 необхідно більше практики; 

 освітній процес за ОПП 081 «Право» буде якіснішим за умови збільшення 

кількості годин, які відведені на практичну роботу студента; 

 слід збільшити кількість практичних занять зі студентами по навчальним 

дисциплінам. 

 

Тобто, 60% респондентів вважають, що збільшення кількості годин, як відведені на 

практичну роботу здобувачів вищої освіти, збільшить якість освітнього процесу за ОПП 

081 «Право».  

 

Останній пункт опитування, тринадцятий, передбачав необхідність з’ясування 

зрозумілості для респондентів питань анкети та порад стосовно її вдосконалення. 

Відповіді наведені нижче. 

 

13. Чи зрозумілі для Вас питання анкети? Порадьте як її удосконалити.  

  

 в деяких частинах не зрозуміло про якого року навчальний план йде мова; 

 так; 

 так, зрозумілі; 

 питання зрозумілі; 

 все зрозуміло. 

 

Тобто, на всі питання анкети переважна більшість респондентів надавали відповіді 

з розумінням змістовного навантаження питань. 

 

 


