
Аналіз 

результатів опитування здобувачів вищої освіти  

історико-юридичного факультету за дисциплінами  

2 семестру 2019-2020 навчального року  

(денна форма навчання) 

Згідно до Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у 

ХДУ було проведено  опитування  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  за дисциплінами  2 

семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання. . В опитуванні взяли участь 

13,50% здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 8,21% здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти та 12,85% від усіх студентів історико-юридичного 

факультету. 

Середній бал за дисциплінами факультету становить 4,63 (з найвищим рейтингом 5).  

(перший (бакалаврський) РВО – 4,48, другий (магістерський) РВО – 4,79). 

Середній бал по викладачам факультету становить 4,69 (з найвищим рейтингом 5) 

(перший (бакалаврський) РВО – 4,56, другий (магістерський) РВО – 4,82). 

 

Аналіз частки студентів історико-юридичного факультету, що пройшли 

опитування за дисциплінами освітніх програм 

№ 
Спеціальність 

Перший 

(бакалаврський) 

РВО 

Другий 

(магістерський) 

РВО 

Всього 

по факультету 

 

1 
 

032 Історія та археологія 
 

6,31% 
 

25,00% 
 

6,96% 

2 293 Міжнародне право 3,04% 0,00% 3,04% 

3 081 Право 15,65% 0,00% 14,39% 

4 262 Правоохоронна діяльність 0% 12,23% 12,23% 

5 014 Середня освіта (Історія) 20,40% 7,32% 19,30% 

 
Всього по факультету 13,50% 8,21% 12,85% 

 

Сильні сторони освітніх програм історико-юридичного факультету: 

При проведенні опитування студентами найчастіше підкреслюються наступні 

позитивні сторони викладання навчальних дисциплін освітніх програм історико-

юридичного факультету: 

- Логічність, чіткість і послідовність викладу матеріалу. 

- Заохочення до вивчення предмету, поповнення багажу знань цікавою інформацією. 

- Матеріал надано досить поглиблено та достатньо для майбутніх спеціалістів. 

- При викладанні матеріалу використовуються розгорнуті приклади з практичної 

точки зору, гарні поради. 

- Доброзичливе ставлення до студентів (немає напруги в спілкуванні), кожен без 

хвилювання може висловитися. 

- Лекції і семінари цікаві, оцінювання справедливе відповідно до знань студента. 

- Шанобливе ставлення до студентів. 

- Інформація викладається чітко, зрозуміло. 



- Ввічливість, обізнаність в предметі та між предметних зв'язках, рівномірне 

навантаження, зрозуміла подача матеріалу, змістовність поданого матеріалу. 

- Ерудовані викладачі, які з практичної сторони знають матеріал свого предмету. 

- Багато прикладів, точне роз'яснення, чітке формулювання завдань. 

- Професіоналізм, компетентність, гарна атмосфера на парах. 

- Матеріал підтверджується практичним досвідом. Професійні поради на майбутнє. 

Цікавий матеріал та метод викладання. Залучання експертів-практиків для проведення 

занять. 

Рекомендації для покращення освітнім програмам історико-юридичного 

факультету: 

- Студенти вважають необхідним збільшити кількість годин для вивчення дисциплін. 

- Деякі студенти звертають увагу на великий обсяг матеріалу, який потрібно 

опанувати за короткий час. 

- Відсутність інформаційно-довідкового забезпечення та практичного застосування 

вивченого матеріалу. 

- Частіше використання комп'ютерних технологій та сучасних інформаційних ресурсів. 

- Найчастіше студенти використовують фразу: «Рекомендацій немає. Все влаштовує» 

Відсоток здобувачів першого (бакалаврського) РВО, які пройшли опитування за 

дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання за 

факультетами: 

 
 

Відсоток здобувачів другого (магістерського) РВО, які пройшли опитування за 

дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання за 

факультетами: 

 

 


