


 

Метою проведення опитування був моніторинг відповідності діяльності 

кафедри цивільного права та процесу вимогам щодо надання послуг у сфері 

освіти та задоволеності якістю освітніх послуг, надання яких забезпечується 

кафедрою цивільного права та процесу за спеціальності 081 Право. Відповідно 

до поставленої мети було проведено опитування (анкетування) 100 здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, 

результати якого відображенні в звіті. 

У опитуванні взяли 100 здобувачів які навчаються за спеціальністю 081 

Право. Респондентам було запропоновано відповісти на вісімнадцять запитань.  

Анкетування проводилося анонімно. 

Здобувачу була надана можливість оцінити  твердження, які стосуються 

освітнього процесу та залучення до нього кафедри цивільного права та процесу 

за десятибальною шкалою (1-10),  де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно. Також 

здобувач мав змогу внести  потрібну інформацію у окреме поле. 

Зведені дані щодо цих питань наведено у  таблиці нижче. 

Проведене анкетування репрезентує ступінь задоволеності здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право якістю 

викладання дисциплін кафедрою цивільного права та процесу, їхньою 

педагогічною майстерністю, рівнем освітньої та інформаційної підтримки 

студентів, станом наповненості електронних навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою цивільного права та процесу,  

чіткістю та зрозумілістю процедури проведення поточного та підсумкового 

контролів, протидії порушенням академічної доброчесності, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ  

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 081 Право, галузі знань 08 Право 

у Національному університеті «Львівська політехніка» щодо відповідності 

діяльності кафедри цивільного права та процесу вимогам щодо надання 

послуг у сфері освіти та задоволеності якістю освітніх послуг, надання 

яких забезпечується кафедрою  

цивільного права та процесу 

(проведено за кафедрою цивільного права та процесу),  

(грудень 2022 р.) 

№ Критерії оцінювання Частка респондентів (%), які 

обрали відповідь / Інформація 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Я задоволений якістю викладання 

дисциплін кафедрою ЦПП 
      4 3 33 60 

2. Дисципліни кафедри ЦПП, 

викладання яких відзначається 

високою якістю представленого 

матеріалу, педагогічною 

майстерністю викладача 

 «Аграрне право», «Екологічне 

право», «Трудове право», 

«Сімейне право», «Цивільне 

право, частина 2», «Екологічне 

право», «Цивільний процес», 

«Господарське право, частина 1», 

«Договори в цивільному праві», 

«Цивільно-правове регулювання 

договорів» 

3. Дисципліни кафедри ЦПП, 

викладання яких потребує 

удосконалення 

- 

4. Викладачі кафедри, які на високому 

педагогічному рівні викладають 

навчальні дисципліни 

Бек У.П., Баїк О.І., Заболотна Н.Я., 

Личенко І.О., Чорнописька В.З., 

Тарнавська М.І., Марич Х.М., 

Римарчук Р.М., Маркович Х.М., 

Парасюк М.В., Комарницька І.І., 

Добош З.А. 



5. Викладачі кафедри, педагогічна 

робота яких потребує удосконалення  
- 

6. Викладачі кафедри ЦПП, які не 

здійснюють викладання дисциплін в 

онлайн-режимі  

- 

7. Обсяг інформації у навчально-

методичних комплексах, 

представлених у ВНС кафедрою 

ЦПП, становить реальну допомогу в 

підготовці до навчального процесу 

      6 21 33 40 

8. Найкращі комплекси. представлені 

каф. ЦПП у ВНС 

 

 «Екологічне право», «Сімейне 

право», «Цивільне право, частина 

2», «Екологічне право», 

«Господарське право, частина 1», 

«Договори в цивільному праві» 

9. Комплекси, представлені каф. ЦПП у 

ВНС, які потребують доопрацювання 
- 

10. Мені вистачає часу на самостійну 

роботу щодо дисциплін кафедри 

ЦПП 

      9 24 44 23 

11. Я задоволений процедурою 

інформування викладачами кафедри 

ЦПП стосовно освітнього процесу 

впродовж навчального періоду 

      13 18 35 34 

12. Процедура проведення поточного та 

підсумкового контролів каф. ЦПП 

знань є чіткою та зрозумілою 

      15 33 23 29 

13. Мене заохочували до академічної 

доброчесності під час навчання та 

виконання індивідуальних робіт 

      3 23 30 44 



14.  Мені відомі інструменти протидії 

порушенням академічної 

доброчесності 

      5 34 45 16 

15. Я задоволений рівнем освітньої 

підтримки (індивідуальна взаємодія з 

викладачем та інше) 

       15 45 40 

16. Я задоволений рівнем інформаційної 

підтримки викладачами каф. ЦПП 

(зручне та ефективне інформування 

стосовно різних аспектів навчання) 

      2 23 34 41 

17. Оцініть якість надаваних послуг у 

сфері освіти, що реалізуються 

кафедрою цивільного права та 

процесу за десятибальною шкалою 

       15 40 45 

18. Мене повідомляли про результати 

мого опитування (анкетування) та 

прийняті рішення 

       12 33 55 

 

 

Проведене анкетування засвідчило високу оцінку діяльності кафедри 

цивільного права та процесу, її відповідність вимогам щодо надання послуг у 

сфері освіти та задоволеності якістю освітніх послуг, надання яких 

забезпечується кафедрою. 

Відповідаючи на запитання щодо задоволеності якістю викладання 

дисциплін кафедрою цивільного права та процесу 60% респондентів відзначили 

її найвищою оцінкою 10, а 33 оцінкою 9.  

Серед навчальних дисциплін кафедри цивільного права та процесу, 

викладання яких відзначається високою якістю представленого матеріалу, 

педагогічною майстерністю викладача, здобувачами відзначено такі як  

«Аграрне право», «Екологічне право», «Трудове право», «Сімейне право», 

«Цивільне право, частина 2», «Екологічне право», «Цивільний процес», 



«Господарське право, частина 1», «Договори в цивільному праві», «Цивільно-

правове регулювання договорів», а серед викладачів кафедри, які на високому 

педагогічному рівні викладають навчальні дисципліни відзначено таких науково-

педагогічних працівників: Бек У.П., Баїк О.І., Заболотна Н.Я., Личенко І.О., 

Чорнописька В.З., Тарнавська М.І., Марич Х.М., Римарчук Р.М., Маркович Х.М., 

Парасюк М.В., Комарницька І.І., Добош З.А. 

Найкращими навчально-методичними комплексами. представленими у 

віртуальному навчальному середовищі студенти визнали «Екологічне право», 

«Сімейне право», «Цивільне право, частина 2», «Екологічне право», 

«Господарське право, частина 1», «Договори в цивільному праві». 

Задоволеність процедурою інформування викладачами кафедри ЦПП 

стосовно освітнього процесу впродовж навчального періоду, проведення 

поточного та підсумкового контролів на кафедрі цивільного права та процесу, 

освітньої та інформаційної підтримки оцінено студентами на високому рівні, що 

відповідає 7-10 балам відповідно до запропонованої 10-бальної шкали. 

За результатами опитування здобувачів першого бакалаврського рівня 

вищої освіти, можна зробити висновок, що більшість здобувачів визнали 

відповідність діяльності кафедри цивільного права та процесу вимогам щодо 

надання послуг у сфері освіти та висловили задоволеність якістю освітніх послуг, 

надання яких забезпечується кафедрою цивільного права та процесу за 

спеціальності 081 Право. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


