
16 ответов

Принимать ответы

На якій освітньо-професійній програмі ви навчаєтесь?

16 ответов

ОП 1 "Управління інтелектуальною власністю"

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

ОП 1 "Управління інтелектуальною
власністю"
ОП 2 "Управління соціальним
закладом"

43,8%

56,3%

Опитування студентів ОП кафедри КПіІВ УІПА осінь 2020 року

Вопросы Ответы 16

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ru&continue=https://docs.google.com/forms/d/1YWrsKf-E-3r7JbBvdIOmQmqjQZvJzCRxvUZXJiDB9m0/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Як ви оцінюєте важливість представлених нижче принципів студентоцентрованого
підходу (де 1 - зовсім неважливо, а 5 -дуже важливо)

Можливість обирати теми
для курсових робіт

Можливість обирати теми
дипломних робіт

Увага до розмаїтості
студентів та їхніх потреб

під час навчання

Взаємоповага у
стосунках студента і

викладача

Можливіс
обирати

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
111 222 333 444 555



Оцініть наскільки ваше навчання відповідає перерахованим вище принципам
студентоцентрованості

9 ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (11,1 %)1 (11,1 %)1 (11,1 %)

3 (33,3 %)3 (33,3 %)3 (33,3 %)

2 (22,2 %)2 (22,2 %)2 (22,2 %)

3 (33,3 %)3 (33,3 %)3 (33,3 %)



Чи було вам зазделегідь відомо перелік обов'язкових навчальних дисциплін на
семестр?

9 ответов

Чи доступна була для вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін
на семестр?

9 ответов

Так
Ні

22,2%

77,8%

Так
Ні55,6%

44,4%



Коли ви отримали усю необхідну інформацію щодо цілей і змісту дисципліни та
порядку і критеріїв її оцінювання?

Договірне право Основи менеджменту Система інтелектуальної
власності в Україні

Набуття прав і експертиза
об'єктів інтелектуальної

власності

Корпор
0

2

4

6

8
Не отримував таку інформаціюНе отримував таку інформаціюНе отримував таку інформацію Самостійно, ще до початкуСамостійно, ще до початкуСамостійно, ще до початку Від викладача на початку вивченняВід викладача на початку вивченняВід викладача на початку вивчення



Якщо вам щось незрозуміло або бракує якоїсь інформації, чи є у вас можливість
отримати її чи уточнити?

Договірне…

Основи  м…

Система і…

Набуття
 п…

Корпорат…

Управлінн…

Управлі

0

2

4

6

8
Ні, не має такої можливостіНі, не має такої можливостіНі, не має такої можливості Так, поза навчальними заняттямиТак, поза навчальними заняттямиТак, поза навчальними заняттями Так, в межах навчальних занятьТак, в межах навчальних занятьТак, в межах навчальних занять



Які дисципліни, на вашу думку, були особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2
дисципліни)

9 ответов

управлінна якістю та змінами 
основи менеджменту

Договірне право, маркетинг ІВ

Набуття прав і експертиза об'єктів інтелектуальної власності, Система інтелектуальної власності в
Україні

Управління інтелектуальною власністю

Упрапаління творчою діяльністю, Маркетинг ІВ

Маркетинг ІВ, Система ІВ в Україні

Набуття прав і експертиза об'єктів інтелектуальної власності, Управління якістю та змінами

Управление качеством и изменениями; Маркетинг интеллектуальной собственности



Які дисципліни, на вашу думку, були найменьш цікавими, цінними, важливими? (1-2
дисципліни)

7 ответов

-

Усі важливі

Корпоративна управління

Які дисципліни ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни)

6 ответов

-

Є все, що треба

Окремі дисципліни, по окремим об'єктам інтелектуальної власності (зрозуміло згруповані, але хоча б
три окремі дисципліни)

—

Трансфер технологій



Які дисципліни ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни)

5 ответов

-

Ніякі

Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт
та методичних рекомендацій для їх виконання?

9 ответов

Так, з усіх дисциплін
Частково, лише з деяких дисциплін
Ні, з жодної з дисциплін

11,1%

88,9%



Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт /
дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)

9 ответов

Чи була особисто у вас ситуація, пов'язана з необхідністю оскарження результатів
екзаменів або заліків?

9 ответов

Так, завжди
Іноді доступна, іноді ні
Ні, ніколи

11,1%

88,9%

Так, я проходив процедуру
оскарження
Так, але я не знав що є така
можливість
Ні, не зтикався з такою проблемою

100%



В яких формах позааудиторної роботи ви зацікавлені?

9 ответов

Чи вистачає вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу?

9 ответов

0 2 4 6 8

Майстеркласи

Консультації

Тренінги

Участь у науковій роботі

Участь у громадській роботі

Участь в культурно-
просвітницькій роботі

7 (77,8 %)7 (77,8 %)7 (77,8 %)

3 (33,3 %)3 (33,3 %)3 (33,3 %)

6 (66,7 %)6 (66,7 %)6 (66,7 %)

3 (33,3 %)3 (33,3 %)3 (33,3 %)

2 (22,2 %)2 (22,2 %)2 (22,2 %)

4 (44,4 %)4 (44,4 %)4 (44,4 %)

Так
Ні55,6%

44,4%



Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну
роботу, якщо такі є:

8 ответов

Часу достатньо
Завеликий обсяг завдань
Не вміння раціонально організовувати
власний час
Складність поєднання навчання та
роботи для вас особисто
Нецікаво виконувати завдання

75%

25%



Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до
викладання на ОП

9 ответов

Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП?

9 ответов

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (33,3 %)

6 (66,7 %)

Так
Ні
Не знаю

22,2%

33,3%

44,4%



Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?

8 ответов

Хто з викладачів кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності проводив
у Вас лекції (практичні) у цьому семестрі?

9 ответов

Так
Ні
Не знаю

50%

25% 25%

0 2 4 6 8 10

Лунячек Вадим Едуардович

Рубашка Володимир Петрович

Тіманюк Валерія Миколаївна

Черненко Юлія Юріївна

Лазарєв Микола Іванович

Бровдій Алла Михайлівна

Кулініч Олег Васильович

Фесенко Наталія Св’ятослаівна

9 (100 %)9 (100 %)9 (100 %)

9 (100 %)9 (100 %)9 (100 %)

9 (100 %)9 (100 %)9 (100 %)

9 (100 %)9 (100 %)9 (100 %)

9 (100 %)9 (100 %)9 (100 %)

9 (100 %)9 (100 %)9 (100 %)

9 (100 %)9 (100 %)9 (100 %)

1 (11,1 %)1 (11,1 %)1 (11,1 %)



Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які
враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? (надайте інформацію по
кожному викладачу)

Лунячек Вадим
Едуардович

Рубашка
Володимир
Петрович

Тіманюк
Валерія

Миколаївна

Кулініч Олег
Васильович

Лазарєв
Микола

Іванович

Бровдій Алла
Михайлівна;

Черненко Юлія
Юріївна

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
ТакТакТак НІНІНІ



Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з
дисциплін (надайте інформацію по кожному викладачу)

Лунячек Вадим
Едуардович

Рубашка
Володимир
Петрович

Тіманюк Валерія
Миколаївна

Кулініч Олег
Васильович

Лазарєв Микола
Іванович

Бровдій Алла
Михайлівна

Черн
Ю

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
не об'єктивно взагаліне об'єктивно взагаліне об'єктивно взагалі в цілому об’єктивно, але є зауваженняв цілому об’єктивно, але є зауваженняв цілому об’єктивно, але є зауваження об’єктивно, без зауваженьоб’єктивно, без зауваженьоб’єктивно, без зауважень



Оцініть якість викладання для кожного з викладачів

Лунячек Вадим
Едуардович

Рубашка Володимир
Петрович

Тіманюк Валерія
Миколаївна

Кулініч Олег
Васильович

Лазарєв Микола
Іванович

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
Зовсім не цікавоЗовсім не цікавоЗовсім не цікаво Більше нудно, ніж цікавоБільше нудно, ніж цікавоБільше нудно, ніж цікаво Більше цікаво, ніж нудноБільше цікаво, ніж нудноБільше цікаво, ніж нудно Дуже цікавоДуже цікавоДуже цікаво



Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам'яталися найбільше?

9 ответов

0 2 4 6 8

Лунячек Вадим Едуардович

Рубашка Володимир Петрович

Тіманюк Валерія Миколаївна

Кулініч Олег Васильович

Лазарєв Микола Іванович

Бровдій Алла Михайлівна

Черненко Юлія Юріївна

5 (55,6 %)5 (55,6 %)5 (55,6 %)

6 (66,7 %)6 (66,7 %)6 (66,7 %)

4 (44,4 %)4 (44,4 %)4 (44,4 %)

3 (33,3 %)3 (33,3 %)3 (33,3 %)

6 (66,7 %)6 (66,7 %)6 (66,7 %)

6 (66,7 %)6 (66,7 %)6 (66,7 %)

8 (88,9 %)8 (88,9 %)8 (88,9 %)



З якими викладачами в вас склалися найкращі відносини? (1-2 прізвища)

7 ответов

Черненко, Лунячек

Лазарєв, Бровдій, Рубашка

Тіманюк, Лунячек, Бровдій

Лазарєв, Рубашка, Черненко

Черненко, Лазарєв, Рубашка

Тіманюк Валерія Миколаївна, Бровдій Алла Михайлівна, Лунячек Вадим Едуардович

-



З якими викладачами у вас склалися найгірші відносини? (1-2 прізвища)

4 ответа

- Не знаю
0

1

2

3
3 (75 %)

1 (25 %)



Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому

9 ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (11,1 %)1 (11,1 %)1 (11,1 %)

3 (33,3 %)3 (33,3 %)3 (33,3 %)

2 (22,2 %)2 (22,2 %)2 (22,2 %)

3 (33,3 %)3 (33,3 %)3 (33,3 %)



Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП

9 ответов

Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП?

4 ответа

Все добре

-

За можливості залучати хоча б для проведення якихось семінарів-інтенсивів експертів Укрпатенту чи
патентних повірених або юристів, які працюють у сфері ІВ.

Все влаштовує

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

4 (44,4 %)4 (44,4 %)4 (44,4 %)

2 (22,2 %)2 (22,2 %)2 (22,2 %)

3 (33,3 %)3 (33,3 %)3 (33,3 %)



Чи рекомендували б ви дану спеціальність та ОП своїм знайомим?

9 ответов

Дякуємо!

ОП 2 "Управління соціальним закладом"

Так
Ні

100%



Як ви оцінюєте важливість представлених нижче принципів студентоцентрованого
підходу (де 1 - зовсім неважливо, а 5 -дуже важливо)

Можливість самостійно
обирати дисципліни

Можливість обирати теми
для курсових робіт

Можливість обирати теми
дипломних робіт

Увага до розмаїтості
студентів та їхніх потреб

під час навчання

Взаєм
стосунк

вик

0

2

4

6
111 222 333 444 555



Оцініть наскільки ваше навчання відповідає перерахованим вище принципам
студентоцентрованості

7 ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (14,3 %)1 (14,3 %)1 (14,3 %)

2 (28,6 %)2 (28,6 %)2 (28,6 %)

4 (57,1 %)4 (57,1 %)4 (57,1 %)



Чи було вам зазделегіть відомо перелік обов'язкових навчальних дисциплін на
семестр?

7 ответов

Чи доступна була для вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін
на семестр?

7 ответов

Так
Ні

100%

Так
Ні

28,6%

71,4%



Коли ви отримали усю необхідну інформацію щодо цілей і змісту дисципліни та
порядку і критеріїв її оцінювання?

Договірне право Основи менеджменту Фінансовий менеджмент Система державного
управління соціальним

закладом в Україні

Корпор
0

2

4

Не отримував таку інформаціюНе отримував таку інформаціюНе отримував таку інформацію Самостійно, ще до початкуСамостійно, ще до початкуСамостійно, ще до початку Від викладача на початку вивченняВід викладача на початку вивченняВід викладача на початку вивчення



Якщо вам щось незрозуміло або бракує якоїсь інформації, чи є у вас можливість
отримати її чи уточнити?

Договірне…

Основи м…

Фінансов…

Система…

Корпорат…

Управлінн…

Теорет

0

2

4

Ні, не має такої можливостіНі, не має такої можливостіНі, не має такої можливості Так, поза навчальними заняттямиТак, поза навчальними заняттямиТак, поза навчальними заняттями Так, в межах навчальних занятьТак, в межах навчальних занятьТак, в межах навчальних занять



Які дисципліни, на вашу думку, були особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2
дисципліни)

5 ответов

Педагогіка вищої школи. 
Фінансовий менеджмент.

Всі

Теоретичні та практичні засади управління соціальним закладом, основи менеджменту

Фін.менеджмент, договірна право

Управління якістю та змінами в організації, Основи менеджменту

Які дисципліни, на вашу думку, були найменьш цікавими, цінними, важливими? (1-2
дисципліни)

4 ответа

Всі цікаві

Всі були дуже цікавими

Педагогіка вищої школи

Ніякі



Які дисципліни ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни)

2 ответа

Досить й цих.

Основи теорії вимірювань

Які дисципліни ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни)

1 ответ

Жодної



Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт
та методичних рекомендацій для їх виконання?

6 ответов

Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт /
дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)

7 ответов

Так, з усіх дисциплін
Частково, лише з деяких дисциплін
Ні, з жодної з дисциплін

100%

Так, завжди
Іноді доступна, іноді ні
Ні, ніколи

100%



Чи була особисто у вас ситуація, пов'язана з необхідністю оскарження результатів
екзаменів або заліків?

7 ответов

В яких формах позааудиторної роботи ви зацікавлені?

6 ответов

Так, я проходив процедуру
оскарження
Так, але я не знав що є така
можливість
Ні, не зтикався з такою проблемою

100%

0 1 2 3 4

Майстеркласи

Консультації

Тренінги

Участь у науковій роботі

Участь у громадській роботі

Участь в культурно-
просвітницькій роботі

3 (50 %)3 (50 %)3 (50 %)

4 (66,7 %)4 (66,7 %)4 (66,7 %)

2 (33,3 %)2 (33,3 %)2 (33,3 %)

1 (16,7 %)1 (16,7 %)1 (16,7 %)

1 (16,7 %)1 (16,7 %)1 (16,7 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)



Чи вистачає вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу?

7 ответов

Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну
роботу, якщо такі є:

5 ответов

Так
Ні

14,3%

85,7%

Часу достатньо
Завеликий обсяг завдань
Не вміння раціонально організовувати
власний час
Складність поєднання навчання та
роботи для вас особисто
Нецікаво виконувати завдання

20%

20%

60%



Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до
викладання на ОП

7 ответов

1 2 3 4 5
0

2

4

6

1 (14,3 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

6 (85,7 %)



Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП?

7 ответов

Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?

7 ответов

Так
Ні
Не знаю

42,9%

14,3%

42,9%

Так
Ні
Не знаю

42,9%

14,3%

42,9%



Хто з викладачів кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності проводив у
Вас лекції (практичні) у цьому семестрі?

7 ответов

0 2 4 6 8

Лунячек Вадим Едуардович

Рубашка Володимир Петрович

Тіманюк Валерія Миколаївна

Фесенко Наталія Св’ятослаівна

Черненко Юлія Юріївна

Лазарєв Микола Іванович

Рубан Наталія Павлівна

Бровдій Алла Михайлівна

Кулініч Олег Васильович

7 (100 %)7 (100 %)7 (100 %)

3 (42,9 %)3 (42,9 %)3 (42,9 %)

3 (42,9 %)3 (42,9 %)3 (42,9 %)

3 (42,9 %)3 (42,9 %)3 (42,9 %)

6 (85,7 %)6 (85,7 %)6 (85,7 %)

3 (42,9 %)3 (42,9 %)3 (42,9 %)

3 (42,9 %)3 (42,9 %)3 (42,9 %)

6 (85,7 %)6 (85,7 %)6 (85,7 %)

6 (85,7 %)6 (85,7 %)6 (85,7 %)



Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які
враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? (надайте інформацію по
кожному викладачу)

Лунячек Вадим Едуардович Кулініч Олег Васильович Черненко Юлія Юріївна Бровдій Алла Михайлівна
0

2

4

6
ТакТакТак НІНІНІ



Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з
дисциплін (надайте інформацію по кожному викладачу)

Лунячек Вадим Едуардович Кулініч Олег Васильович Черненко Юлія Юріївна Бровдій Алла Михайлівна
0

2

4

6

8
не об'єктивно взагаліне об'єктивно взагаліне об'єктивно взагалі в цілому об’єктивно, але є зауваженняв цілому об’єктивно, але є зауваженняв цілому об’єктивно, але є зауваження об’єктивно, без зауваженьоб’єктивно, без зауваженьоб’єктивно, без зауважень



Оцініть якість викладання для кожного з викладачів

Лунячек Вадим Едуардович Кулініч Олег Васильович Черненко Юлія Юріївна Бровдій Алла Михайлівна
0

2

4

6

8
Зовсім не цікавоЗовсім не цікавоЗовсім не цікаво Більше нудно, ніж цікавоБільше нудно, ніж цікавоБільше нудно, ніж цікаво Більше цікаво, ніж нудноБільше цікаво, ніж нудноБільше цікаво, ніж нудно Дуже цікавоДуже цікавоДуже цікаво



Лекції (практичні) яких викладачів вам запам'яталися найбільше?

7 ответов

0 1 2 3 4 5

Лунячек Вадим Едуардович

Кулініч Олег Васильович

Черненко Юлія Юріївна

Бровдій Алла Михайлівна

5 (71,4 %)5 (71,4 %)5 (71,4 %)

5 (71,4 %)5 (71,4 %)5 (71,4 %)

5 (71,4 %)5 (71,4 %)5 (71,4 %)

4 (57,1 %)4 (57,1 %)4 (57,1 %)



З якими викладачами у вас склалися найкращі відносини? (1-2 прізвища)

6 ответов

Черненко, Кулініч, Лунячек

З усіма

Со всеми

Кулініч О.В., Лунячек В.Е, Черненко Ю.Ю.

Черненко Ю.Ю., Кулініч О.В.

Черненко, Кулініч, Лунячек

З якими викладачами у вас склалися найгірші відносини? (1-2 прізвища)

4 ответа

-

немає таких

Не було таких

Ні з ким



Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому

7 ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (14,3 %)1 (14,3 %)1 (14,3 %)

6 (85,7 %)6 (85,7 %)6 (85,7 %)



Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП

7 ответов

Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП?

3 ответа

Все добре

Всё очень хорошо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (28,6 %)2 (28,6 %)2 (28,6 %)

5 (71,4 %)5 (71,4 %)5 (71,4 %)



Чи рекомендували б ви дану спеціальність та ОП своїм знайомим?

7 ответов

Дякуємо!

Так
Ні

100%


