
14.04.2020 Студенська академічна рада створила опитування на тему 

«Дистанційне навчання в Юридичному інституті». 

Станом на 13.00 16.04.2020 було отримано 105(106) відповідей: 

Питання №1 

 

 

 

Питання №2 
Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри теорії та історії права, який на 

Вашу думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 Маркарян М.В 

 Маркарян М.В. 

 Ратушний 

 Риндюк В.І 

 Гришко супер любим ее  

 Маркарян занижает оценки и как правило не точные условия заданий,без конкретики 

 Гришко О. М. 

 Маркарян Марина Валеріївна 

 Гришко 

 ТОЧНО НЕ ГРИШКО💔 

 Маркарян М. В., Гришко О. М. 

 Маркарян Марина Валериевна 

 Маркарян оптимизировала обучение лучше всех. Так же Рындюк даёт не сложные и интересные 

задания. 

 Гришко О 

 Маркарян 

 Маркарян Марина Валер'ївна, Риндюк Віра Іванівна 



Питання №3 

 

 

 

Питання №4 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри конституційного та 

муніципального права, який на Вашу думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 Сагайдак Ю.В. 

 Мудра О.М 

 Рудь класс 

 Мудра-непонятная система оценивания, неполные условия заданий 

 Михневич Л. В. 

 Рудь Ю.М 

 Міхневич Людмила Володимирівна 

 Рижук 

 Вічна любов до Міхневич Л.В 10/10 

 Мудра 

 Мудра 

 МІХНЕВИЧ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА❤ 

 Міхневич Л. В. 

 Михневич Л 

 Міхневич 

 Не можу 

 Ні 

 Мудра Оксана Миколаївна 

 Мудра в целом отлично. Но Охотникова - это просто аут. Даёт каждый раз однотипные задания, 

ну как задания - по 20 тестов ей придумывать, за которые потом получаешь мизерное количество 

баллов. И к этому заданию в придачу еще найти статьи из конституции стран. Убиваешь уйму 

времени на эти тесты - получаешь ничего. Если оценивать её - 0. А лучше нб) 



 

Питання №5 

 

 
 

 

Питання №6 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри адміністративного права і 

процесу, який на Вашу думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 

 Аскерлв Садіг Сафарович - ван Law 

 Нечипорук Ю.М 

 Вічна любов до Гуртовенко С.І. та Нечипорук Ю.М 10/10 

 Залесова. Почти ничего не поменялось. Что от семинарских знаний было ноль, что 

дистанционно, только менее запарно и хоть баллы можно набрать  

 Софія Іванівна найкраща!!!!! ОБОЖНЮЮ ЇЇ 

 Залесова С.В. 

 Залєсова 

 Преподаватель Залесова, вечером она говорит, что у нас будет тестовый модуль, будет до 15 

тестовых вопросов, на которые она выделит 45 минут. А утром скидывает модуль в котором 

очень много ОТКРЫТЫХ вопросов, в которых ответ не одно слово и даже не одно 

предложение и даёт на это всего лишь 25 минут. По моему мнению не профессионально!!!!  

 Ні. 

 Ні 

 Залесова , обещает что даст на тесты 45 минут , а в итоге даёт 25 минут и по итогу были не 

тесты , а ответы на вопросы , что по факту не реально написать за 25 минут , как минимум 

нужно брать во внимание то что не все студенты находятся в Киеве , многие за городом , сидят 

на карантине , где нету нормального интернета , преподаватель не понимает даже то что могут 

быть технические неполадки !!! 

 Відсутня дисципліна 

 



 

Питання №7 

 

 
 

Питання №8 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри кримінального права і процесу, 

який на Вашу думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 

 Уся катедра топчик 

 Бондаренко Євгенія Ігорівна 

 Задерейко Світлана Юріївна просто молодець з дисципліни адвокатура , єдина людина яка 

організувала вдало дистанційне навчання, хочу щоб вона була викладачєм на 3 курсі у 

нинішнього 2 курсу Кримінально-процесуального права!! 

 Задерейко С.Ю 

 Задерейко 

 Вічна любов до Чугаєвської А.В. 10/10 

 Бондаренко. (работаем в телеграме, она отправляет вопросы и задания, а мы отвечаем ей в 

личных смс) очень удобно ибо один предмет занимает 1 час в неделю, а не как остальные где 

надо выполнять задания 

 Світлана Юріївна то любов 

 Таке шось, дуже тяжко робити курсову онлайн. 

 Бондаренко👍🏻🥺🥺🥺 

 Бондаренко Євгенія Ігорівна, Задерейко Світлана Юріївна 

 Олійник О.С. 

 Олійник 

 Преподаватель Беспаль, задаёт очень много заданий и даёт на их выполнение 2 -3 дня, задания 

нереально сложные, которые, как я считаю, нам ещё не по силам. Совершенно не  входит в 

положение, считает, что кроме ее предметов больше ничего не существует  

 Задерейко Світлана Юріївна та Беспаль Ольга Леонідівна! Вдячність велика!  



 Ні 

 Беспаль , даёт 4-6 заданий за раз , по факту то что мы даже не проходили и нас она не учила 

делать то что она задаёт , она скидывает 4-6 заданий , и даёт на все 4-6 заданий 2-3 дня , она не 

понимает того что кроме ее предмета есть другие, она не может обьяснить как это правильно 

делать , ужас.. 

 Відсутня дисципліна 

 Олійник Олена Сергіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання №9 

 

 

 
Питання №10 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри цивільного і трудового права, 

який на Вашу думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 Виноградова Г.В 

 Виноградова Г. В. 

 Виноградова 

 Виноградова 

 Виноградова умница,но последнее задание дала ооочень большой и всего лишь за 2 балла  

 Мачуська 

 Мачуська 

 Перші дистанційні заняття закінчувались 0 балів у всіх студентів  

 Відсутній, можу виділити в протилежному напрямку к.ю.н Єфімова, на жаль протиставлення 

величезного наукового досвіду та адекватності, повне розчарування в дисципліні САМЕ через 

викладача. Хотілося б поставити питання про неповну «службову» відповідність даного викладача. На 

жаль оцінка «0» відсутня... 

 Богданец ❤. Кравец такое (надоела со своими презентациями на 2 балла) 

 Таких немає, адже на 2 бали дають великий об‘єм роботи, який порівняну зі звичайним навчанням в 

рази більший! Також не вважаю доцільним оцінювати презентації на 15 слайдів, з вимогами як має 

індивідуальна робота, всього в 2 бали. 

 10 за цивільне право і Богданець(дякую, що Ви є, просто топчик) і 1 за екологічне і Кравець  

 Нет, Кравец даёт постоянно делать бесполезные презентации, получаешь мизерное количество знаний, 

но времени уходит уйма. 

 Кравець Наталя Іванівна 

 Ярошенко І. С., Віноградова 

 Єфімов 

 Білоусова 

 Богданець-топчик. 



 Мачуська Ірина Борисівна. Кравець Наталія Іванівна. 

 Просто жах, занадто багато роботи в мінімальне оцінювання. Нотаріат дуже багато завдань, нереальна 

кількість. 

 Єфімов О.М, Мачуська І.Б, Куколевська Ж.Д 

 Заїка Юрій Олександрович Кравець Наталія Іванівна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання №11 

 

 

 
Питання №12 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри підприємницького і 

корпоративного права, який на Вашу думку добре влаштував дистанційне 

навчання? 

 

 Немає 

 Дзяхар Г І 

 Усі викладачі там 10/10 по шкалі крутості 

 Відсутня дисципліна 

 Балюк 

 Кулага добре оцінює і задає нормальну кількість завдань.  

 Кулага Е.В. Дає достатньо часу на виконання роботи та завдання, що є  аналогічними до того, 

що ми робили раніше. 

 Нейтральне виділення доцента Кулаги Е.В. Абсолютна симпатія як до науковця Удовенко 

Ю.О.<10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання №13 

 

 

 
 

Питання №14 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри фінансового права, який на Вашу 

думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 

 Богдан Богдана Володимирівна, Уложенко, Фукс 

 Уложенко В М, Богдан Б В 

 Уложенко 

 Ні 

 Богдан Богдана Володимирівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання №15 

 

 

 
 

 

 

Питання №16 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри міжнародного і європейського 

права, який на Вашу думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 
 Назаренко 

 Найгірший викладач Скрицька. Не контактна зі студентами.  

 Назаренко О.А 

 Верхогляд О А , Вона найкраща 

 Назаренко О 

 Жодний 

 Було занадто багато індивідуальних завдань, сесія за 45 хвилин занадто необдумано  

 Верхогляд хороший викладач 

 Суворість оцінювання викладачем Фастовець А.С. робіт, в цілому позитивні асоціації, 

останнім часом надмірна кількість завдань. 

 Мачуська І.Б. Нереально зв’язатись з викладачем. Матеріал вона не пояснює. Модуль зробила 

на 6 хвилин ( загрузити завдання, видалити не свій варіант, виконати тести, перекинути 

старості) + 9 хвилин аби староста це все згрупувала і переслала. Інші викладачі робили модулі 

в Гугл формах, що для студентів було дуже зручно. Виконати модуль Мачуської за 6 хвилин 

через телефон було практично нереально. Не у всіх студентів є ноутбуки. 

 

 

 



Питання №17 

 

 

 
Питання №18 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри політичних технологій, який на 

Вашу думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 

 Прибудько Петро Степанович 

 Зайцева Зінаїда Іванівна 

 Ні 

 Гапоненко Віра Анатоліївна, дуже зручно організоване дистаційне навчання та своєчасна 

перевірка та виставлення балів. 

 Напрямок організації робіт радянськими методами Топчія О.С, несвоєчасність відправлення 

завдань, надмірний обсяг за короткий строк, відношення до викладача позитивне 

 Декомунізація Олександра Сергійовича пройшла повз... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання №19 
 

 

 

 

Питання №20 

Можливо Ви можете виділити викладача з кафедри іноземних мов, який на Вашу 

думку добре влаштував дистанційне навчання? 

 

 Аргатюк Ірина Вікторівна 

 Аргатюк, Тітова  

 Бурлій 

 Бобер 

 Овчінікова 

 Работа по Скайпу конченная,зачем оно все 

 Тітова В.М. 

 Овчіннікова 

 Аргатюк Ірина Вікторівна, Тітова Валентина Михайлівна  

 Ірина Вікторівна 

 Овчинникова. Специфичная, но сама работа в зуме норм 

 Чирик Олена 

 Ні 

 Zoom - фигня 

 Бобер 

 Аргатюк Ірина Вікторівна молодець!! 

 Тітова Валентина Михайлівна 

 Тітова Валентина Михайлівна. Дякую!! 

 Бурлій В. В. 

 Аргатюк І. В 

 Косовець Марина 

 Бурлій Валентина Володимирівна 

 Мачуський В.В. 



Питання №21 

Які труднощі у вас виникають при виконанні завдань у дистанційному режимі? 

(можливість обрати декілька відповідей) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання №22 

Якщо у Вас є запитання/пропозиції/поради, пишіть їх сюди 

 

 Деякі викладачі жадні на бали і недооцінюють роботу, на яку витратив багато часу. 

Неприємно( 

 Не всі викладачі дають свої контакти/пошти і це дуже не зручно. У кожного є свої запитання, 

які важко вирішити тільки через старосту. Хоча б пошта має бути доступна всім.  

 Я вважаю, що кожен викладач повинен відправляти лекції, або ж проводити їх в таких 

платформах як зум. Порада: слідкувати за діяльністю викладачів, бо деякі не відправляють 

завдання з ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИХ предметів. 

 Захист Дипломної роботи теж потрібно зробити Дистанційно!!!  

 Навіщо нам писати 12 рефератів з фізичного виховання, якщо це насправді не несе ніякої 

користі, навпаки марне гаяння часу. Совок з нашого університету все ніяк не вийде(  

 Пропоную ВСІМ викладачам зменшити осяг завдань, БО пара триває одну годину двадцять 

хвилин, а на дистанційному навчанні завдання з одного предмету, ми робимо не менше 3 год 

(в більшості з усіх предметів). Окрім того, під час виконання дистанційних завдань, ми 

повинні й виконувати індивідуальні завдання, що оцінюються в 10б та 20 б, термін їх 

виконання непродовжено, а цілий день працювати за комп'ютером, аби виконувати і встигати 

скидати і ті завдання, і інші погано впливає на наше здоров'я (очі, спину). Якщо на карантині, 

то, на мою думку, це не привід задавати нам завдання з неймовірним обсягом, аби нас зайняти. 

А також, немає інформації щодо того, як можна відпрацювати пропущені завдання (якщо не 

мав змоги скинути завдання вчасно, то що робити у такому випадку? адже всі викладчі 

пишуть, що хто скине/скине невчасно/не пізніше якоїсь години/ нескине, то їх роботи будуть 

оціненні у 0 балів. Дякую за увагу! 

 Зменшити обсяг завдань та передивитися систему оцінювання. Пом’ятайте, що в нас є чим 

зайнятися, але із-за вас у нас не має часу ні на що. 

 Запитання: яким чином опрацювання рішень суду може замінити нам практику ? На мою 

думку, це не раціональне рішення, оскільки ми платимо гроші тільки за отримання 

теоретичних знань, і взагалі семестр не повіноцінний, навіщо нас навантажувати ще 

додатковим письмовим завданням, яке не має ніякого сенсу, а є купою непотрібної роботи 

 Потрібно надсилати студентам не тільки завдання, а ще і інформацію, а також повинен буде 

адекватний об’єм завдань та оцінювання. Тому я, студентка 3 курса, лягаю о 6 ранку, а вже об 

12 починаю роботи зава дання, тому окрім дистанційного є ще куча індивідуальних завдань. 

Замість того, щоб дбати про своє здоров’я на карантині, я просто погіршую свій стан. 

Дистанційне навчання - жах. Викладачі геть не підготовлені... 

 Зробіть зауваження Бондаренко Є. І. 

 Не проводить занятия с анг в Zoom, а просто скидывать задания 

 Как объяснить Охотниковой, что дать задание придумывать тесты - это не верх 

оригинальности? 

 Студенти теж люди і хай викладачі про це не забувають. У нас також є проблеми, у нас є і інші 

справи навіть на карантині, і є й завдання з інших дисциплін, індивідуальні. Будь ласка 

донесіть це до викладачів!!!!! Виконувати презентацію на 20 слайдів на 2 бали протягом 3 

днів, за яке вам поставлять 1 бал всього лиш - це не освіта яка прагне бути європейською. Ми 

обрали професію юристів, нас навчають потрохи цьому ремеслу, але коли студенти 

юридичного інституту хочуть піти на контакт, урегулювати певні питання, врешті решт 

захистити свої права перед викладачем, ми отримуємо не конструктивну критику та поразку! 

Окрім цього - врахуйте буль ласка і той факт що на дистанційному навчанні на карантині йде 



ще більше навантаження ніж на звичній формі навчання. Хочу додати що карантин 

запроваджується для збереження здоров’я, так від короновірусу нас рятують, але безкінечними 

завданнями і тим самим просиджування дорогоцінного часу за екраном ноутбуку в пошуках 

інформації для виконання чергового завдання яке надважке, ми втрачаємо та псуємо наш зір, 

та вбиваємо нервову систему!!!!! Вибачте, але саме це і вбиває нашу молодь і майбутнє 

України! Навіть Фільми та серіали ви дивитеся на набагато більшій відстані від очей, ніж коли 

виконуєте завдання на дистанційне навчання! На підготовку до семінару та сам семінар ми 

витрачаємо близько 3-4 годин, а на виконання завдання дистанційного навчання, яке можна 

спокійно прирівнювати за складністю та обсягом до індивідуального, іноді і доби мало щоб 

виконати!!!!! Це не нормально! Сподіваємося на те що щось зміниться! Дякуємо за увагу!  

 Менше завдань, будь ласка 

 Великий обсяг завдань. Треба зменшити. На 3 курсі тим більше.  Бо якби ще робота є 

дистанційна 

 Зменшити обсяг завдань, або полегшити. (Особливо з вибіркових дисциплін) . 

 Звертати увагу на успішність груп, адже коли у більшості групи 0 за виконане завдання вже 

декілька разів підряд - можливо проблема не в студентах? 

 Дистанційне навчання заважає студентам контактувати з викладачем, наприклад мені набагато 

легше коли я контактую і балакаю вживу, аніж я виконую завдання просто копіюючи 

інформацію з законів чи кодексу, ніяких нових знань я не здобув за період дистанційного 

навчання!!! Тільки з адвокатури я хоч якось контактую з Викладачем, єдина людина окрім 

викладачів кафедри іноземних мов , яка зпромоглася найти контакт зі студентами це 

Задерейко Світлана Юріївна!! 

 Хотіли б отримувати від викладачів роз‘яснення загальних помилок, які ми робимо під час 

виконання завдань. 

 А можно не так сложно?(( 

 Насправді, неможливо нормально оцінювати знання через презентацію, це просто 

максимально тупо. Дивляться на зовнішній вигляд. Ну не можу я нормально робити 

презентації. От розказувати - без проблем, а в суху робити це треш. Воно просто набридає. 

Постарався 1,5, не постарався теж 1,5, логіка залізна.  

 Прошу зменшення обсягу робіт, окрім їх виконання є ще власні справи і проблеми, які 

потребують вирішення. Більшість викладачів не надають інформацію для підготовки. 

 ДУЖЕ БАГАТО ЗАВДАНЬ Я НАВЧАЮСЬ ЩЕ НА ЗАОЧЦІ В ІНШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 

МЕНЕ ТАКОЖ Є ТАМ ЗАВДАННЯ І Я НЕ ТДНА ТАКА БУДЬ ЛАСКА МЕНЬШЕ ЗАВДАНЬ 

Я БЛАГАЮ ВАС БАЖАЮ ВСІМ 36,6 

 Будь ласка, благаю навколішки МЕНШЕ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВА І ПРАВА!!!!!! ДІТИ ПЛАЧУТЬ 

ВІД КІЛЬКОСТІ ЗАВДАНЬ, ЦЕ ЖАХ!! P. S. З Римського приватного права теж дуже великі за 

обсягом завдання! 

 Задавати менше завдань, інколи на вирішення завдання з однієї дисципліни йде цілий день, а 

іноді навіть і більше. 

 Увольте беспаль 

 Проведите, пожалуйста, беседу с Залесовой и Беспаль!!!! 

 Хотілось би менше дз 

 Проблеми виникають лише у зв’язку з недосконалістю напрямку та відсутності нормативного 

закріплення інституту «дистанційного навчання»,що породжує безлад та певну анархію з  

завданнями з боку викладацького складу (вибірково), відсутністю досвіду в цьому напрямку 

організації освіти як держави, так і студентів та викладачів. В цілому інститут «дистанційного 

навчання» є дуже зручним та перспективним, але хотілося б, щоб цей інститут був 

врегульований законодавчо! Це потрібно саме задля порядку та систематизації завдань та 



формату освіти відповідно до поставлених стандартів, а не власного бажання чи забаганок 

викладача. Відсутність вищезазначених моментів породжує складнощі, конфлікти з 

викладачами та небажання виконувати завдання, які пропонуються в неврегульованому 

форматі та кількості. Основне прохання на даний момент зменшити кількість завдань. З 

повагою, студент Кількість - не завжди якість \ Г.Гегель З повагою, studiosus ЮІ. 

 Викладачі вимагають виконати надто великий обсяг завдань. Оскільки заняття проводяться 

дистанційно немає можливості уточнити, перепитати, а ми ж лише навчаємося, нам потрібно 

спілкуватися з викладачем. Вони в свою чергу цього начебто не розуміють і не йдуть на 

зустріч, часто не можна перездати дистанційний семінар. Зараз йдуть свята і одночасно 

починається період здачі індивідуальних робіт. Обсяг на семінари знову збільшили, хоч я і до 

цього проводила весь день за навчанням. Ми розуміємо, що карантин - це не канікули. Однак і 

викладачі повинні розуміти, що нам потрібен час для себе і для сім‘ї, а не тільки для навчання 

24/7. 

 Вважаю що доцільнішим було б зробити екзамени на 100 балів, адже дана ситуація не надає в 

повному обсязі отримати ті бали, які студенти могли б заробити на семінарських заняттях, а в 

дистанційному порядку проводити лекції для того аби ми щось вивчали, адже в даній ситуації 

нас новому не навчають, а завдання задають ті які ми навіть не знаємо як робити!!!  

 Є зауваження стосовно відпрацювань за заняття, що були до карантину. Деякі викладачі 

просять підписану заяву заступниками директора, але це маломожливо, адже студенти 

переважно не київські, і коли на час карантину їхали додому, не розраховували що карантин 

буде тривати так довго (даром передбачення ніхто не володіє). Студенти поїхали, залишивши 

свої заяви у Києві, як бути у такій ситуації? Або студент не встиг підписати заяву, бо знову ж 

таки, ніхто не має дару бачити майбутнє. Це досить нераціональний крок. Було б добре 

заступники директора могли в електронній формі давати можливість відпрацювання, або 

викладачі самостійно розуміли, що у сучасних реаліях їхні вимоги абсолютно необдумані. 

Дякую 

 

 


