
Аналіз анкет аспірантів 3-4 року навчання на 
тему «Якість наукової складової підготовки 
здобувачів вищої освіти за третім освітньо-

науковим рівнем»
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Мета опитування:
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визначення рівня задоволеності якістю 

наукової складової підготовки здобувача 

вищої освіти за третім освітньо-науковим

рівнем 

Метод опитування: 

онлайн-анкетування



В опитуванні взяли участь здобувачі вищої освіти    
3-4 року навчання третього рівня вищої освіти.

Всього 8 осіб, з них 3 курс 2 особи та 4 курс 6 осіб. 

37.50%

50.00%

12.50%

Компютерна 
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Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням: «Дисертація 
на здобуття ступеня 
доктора філософії є 
самостійним розгорнутим 
дослідженням, що 
пропонує розв’язання 
актуального наукового 
завдання в певній галузі 
знань або на межі кількох 
галузей, результати якого 
становлять оригінальний 
внесок у суму знань 
відповідної галузі (галузей) 
та оприлюднені у 
відповідних публікаціях.»

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням «У моєму 
індивідуальному плані 
наукової роботи чітко 
визначено зміст, строки 
виконання та обсяг 
наукових робіт, а також 
запланований строк захисту 
дисертації протягом строку 
підготовки в аспірантурі.»

Чи погоджуєтесь Ви з
твердженням
«Індивідуальний план 
наукової роботи погоджено
з науковим керівником
(консультантом) та 
затверджено вченою
радою університету або
вченою радою навчально-
наукового інституту»

ТАК 75 % ТАК 87, 5 % ТАК 100 %

Скоріше так  25 % Скоріше так  12, 5 %
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87.50%

12.50%

25%

12.50%

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням «Набуті 
компетентності за час 

опанування освітньої складової я 
є достатніми для подальших 

наукових досліджень»

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням «Індивідуальний 

план наукової роботи є 
обов’язковим до виконання 

здобувачем відповідного ступеня 
і використовується для 

оцінювання успішності …

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням «Затверджена 

тематика моєї наукової роботи 
повністю відповідає моїм 

науковим інтересам»

Так

Скоріше так
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Чи маєте Ви вільний доступ до всіх 
видів відкритої наукової інформації, 
наявної в університеті, бібліотеках і 
державних архівах України;

Чи отримуєте Ви вчасно методичне і
змістовне наукове консультування щодо
власного дослідження від наукового
керівника (консультанта) 

Чи забезпечені Ви безпечними та 
нешкідливими умови для проведення
наукових досліджень, належно
обладнаним місцем для наукової
роботи;

87.50
%

12.50
% Так

Скоріше 
так
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Чи надає університет можливість
здійснювати публікації своїх

наукових статей
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100%

Так 
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Так Скоріше так
Чи в достатньому обсязі Вам забезпечений доступ до інформаційних ресурсів 
Університету (електронна бібліотека, до безкоштовних англомовних видань, та 
інше)
Чи маєте Ви можливість виступити з доповідями чи опублікувати тези 
доповідей на конференціях, які проводили в Університеті

Чи виконуєте Ви індивідуальний план наукової роботи у визначені строки та 
систематично звітуєте про хід його виконання на засіданні кафедри



Чи задоволені ви організацією наукової
складової освітньо-наукової програми
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87.50%

12.50%

Так

Скоріше так

Результати опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в 
розрізі ОНП, що реалізуються відповідними інститутами,  доведені до відома директорів 
інститутів , гарантів освітньо-наукових програм. Дані результати обговорюються на 
засіданнях  кафедр з метою подальшого удосконалення та підвищення якості реалізації 
освітньо-наукових програм.


