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Результати анонімного опитування здобувачів третього-освітньо-наукового 
рівня вищої освіти та інших зацікавлених осіб за освітньо-науковою 

программою підготовки за спеціальністю  
091 «Біологія» або 104 «Фізика та астрономія» 

(пропозиції та зауваження враховуються для удосконалення навчального процесу) 
 
1. Чи задоволені ви рівнем отриманих знань та вмінь? 
Оцініть за шкалою від 0 до 10. 
незадоволена(ий) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 задоволена(ий) 

Середній бал: 8.4 

2. Чи задоволені ви рівнем отриманих компетентностей? 
Оцініть за шкалою від 0 до 10. 
незадоволена(ий) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 задоволена(ий) 

Середній бал: 8.5 

Коментар: 
Підозрюю, що "компетентність" пов'язано з англійським "competence", що, відповідно 
до словника merriam-webster.com, одним зі значень має "the quality or state of having 
sufficient knowledge, judgment, skill, or strength (as for a particular duty or in a particular 
respect)". Тому моє питання, чим це відрізняється від питання 1? 
 
3. Надайте пропозиції щодо вдосконалення цілей ОП 
 
Отримані наступні розгорнуті відповіді: 

- Цілі ОП повинні ставити можливість здобувача освіти обирати подальший творчий 
науковий шлях та спосіб його дотримання; 
- Ціль ОП, в принципі, зрозуміла: підготувати кадри; 
- На мо ю думку було б кр аще зменшити кількість пар ,  бо  в мо єму випадку во ни 
заважають зосереджуватися на науковій роботі, що є моєю головною метою в 
аспірантурі; 

 
4. Надайте пропозиції щодо вдосконалення програмних результатів ОП. 
 

- Програмні результати повинні відповідати бажанням здобувача освіти (опитування 
перед початком ОП); 

 
5. Чи наявні в Інституті можливості , які дозволяють формування індивідуальної 
освітньої траєкторії? 
 

Так ― 16 відповідей; 
Ні ― 0 відповідей; 
Інше ― 0 відповідей; 
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5. Чи існує можливість вибору навчальних дисциплін? 

Так ― 14 відповідей; 
Ні ― 1 відповідь; 
Інше ― 1 відповідь; 

6. Чи відображає практична підготовка останні тенденції діяльності фахівця? 

Так ― 12 відповідей; 
Ні ― 3 відповіді; 
Інше ― 1 відповідь; 

7. Чи задоволені ви компетентностями, здобутими та/або розвиненими під час 
практичної підготовки? 

Так ― 15 відповідей; 
Ні ― 0 відповідей; 
Інше ― 1 відповідь; 

8. Чи не перевантажені ви, чи вистачає вам часу на самостійну роботу? 

Оцініть за шкалою від 0 до 10. 
неперевантажена(ий) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 перевантажена(ий) 

Середній бал: 2.0 

9. Чи відповідають форми і методи викладання студентоцентрованому підходу? 

Так ― 14 відповідей; 
Ні ― 2 відповіді; 
Інше ― 0 відповідей; 

10. Назвіть рівень вашої задоволеності методами навчання і викладання 
 

Високий, задоволена(ий) методами ― 12 відповідей; 
Середній, частково задоволена(ий) методами  ― 4 відповіді; 
Низький, незадоволена(ий) методами  ― 0 відповідей; 

11. Яким чином ви отримуєте інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 
компонентів? 
 

Через вебсторінки ― 10 відповідей; 
Через засоби масової інформації  ― 0 відповідей; 
Від гаранта програми ― 11 відповідей; 
Від наукових керівників ― 14 відповідей; 
Від завідувачів відділів ― 5 відповідей; 
Інше  ― 2 відповіді; 

  



3 
 

12. Як забезпечується доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої 
діяльності? 
 
Отримані наступні розгорнуті відповіді: 

- Бібліотека ІЯД; 
- е-ресурси ІЯД; 
- е-ресурси відділу; 
- інші е-ресурси;  
- Вільний доступ; 
- Через мережу інтернет; 
- Якщо я правильно розумію, що "програмні результати" - це отримані знання після 
закінчення певного навчального предмету, то тут наразі пропозицій не маю; 
- Запитав у когось поштою, чи повідомленням, чи дзвінком. Або подивився в 
інтернеті; 
- Я не розумію що таке «програмні результати ОП»; 
- Через наукового керівника або спільного чату молоді інституту; 
- Через наукового керівника, викладачів; 

13. Яка конкретно інформація щодо навчання висвітлена на сайті та у віртуальних 
навчальних середовищах? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 

- Програма ОП; 
- Навчальний план; 
- Робочі програми дисциплін; 
- Відомості про викладачів; 
- Відомості про матеріально-технічне забезпечення; 
- Розклад; 
- Програма навчального курсу, необхідна для навчання література, вимоги для 
допуску до екзамену, питання до екзамену; 
- Не знаю, якщо треба про щось з приводу навчання запитати, пишу людині з 
інституту, а там уже роблю як порадять; 
- Час та місце події або детальна інформація; 
- Курси циклу професійної підготовки аспірантів, можливі теми дисертаційних робіт 
для аспірантів, нормативні документи; 

14. Яким чином ви залучені до реалізації наукових тем та/або індивідуальних тем 
досліджень викладачів під час освітнього процесу на ОП? 
 

Приймаю участь у виконанні наукових/індивідуальних тем досліджень ― 
13 відповідей; 
Відповідальний виконавець наукових тем/індивідуальних тем досліджень ― 
5 відповідей; 
Не залучена(ий) до виконання наукових/індивідуальних тем досліджень ― 
0 відповідей; 
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15. Чи маєте ви достатньо інформації щодо міжнародної академічної 
мобільності? 

Так, маю достатню інформації ― 10 відповідей; 
Частково, інформація є важкодоступною ― 5 відповідей; 
Ні, інформації є недостатньо ― 1 відповідь; 

16. Чи зустрічаєтесь ви з проблемами, які стосуються міжнародної академічної 
мобільності? 

Так ― 0 відповідей; 
Частково ― 6 відповідей; 
Ні ― 10 відповідей; 

17. Чи задоволені ви чіткістю та зрозумілістю критеріїв оцінювання ваших 
навчальних досягнень? 

Оцініть за шкалою від 0 до 10. 
незадоволена(ий) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 задоволена(ий) 

Середній бал: 8.7 

18. Чи вважаєте ви процедури повторного проходження контрольних заходів 
чіткими і зрозумілими? 

Так, вважаю їх чіткими і зрозумілими ― 10 відповідей; 
Деякі процедури потребують удосконалення ― 4 відповіді; 
Ні, вони зовсім є незрозумілими ― 0 відповідей; 

Коментар: мені невідомо; 

19. Чи є у вас можливість оскарження процедури проведення та результатів 
контрольних заходів? 

Так, є можливість ― 12 відповідей; 
Ні, немає можливості ― 2 відповіді; 
Інше ― 0 відповідей; 

Коментар: не знаю; 

20. Які документи та інші матеріали Інституту, містять інформацію щодо 
політики, стандартів і процедури дотримання академічної доброчесності? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 

- Положення про запобігання плагіату в академічних текстах ІЯД; 
- Положення про академічну доброчесність працівників та здобувачів ІЯД; 
- Не знаю, оцінюю в особистому спілкуванні з людьми; 
- Не маю поняття; 
- Декларація, про академічну доброчесність; 
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21. Чи є для вас академічна доброчесність особистісною мотивацією? 

Так ― 12 відповідей; 
Ні ― 2 відповіді; 
Інше ― 0 відповідей; 

Коментарі: 
Декларація та положення про академічну доброчесність; 
Не впевнений, академічна доброчесність - це те що має бути само собою; 

22. З якими викликами щодо дотримання академічної доброчесності ви 
зустрічаєтесь? 

Немає розгорнутих відповідей; 

23. Які ваші інтереси і потреби мають бути враховані при створенні освітнього 
середовища? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 

- враховано; 
- Наявність вільного часу, можливість віддалено отримувати освіту (при 
відрядженнях, конференціях, тощо); 
- Необхідно, щоб держава вкладала кошти в науку. Стан науки ви можете перевірити 
за адресою проспект Науки 46 (Інститут фізики), поглянувши на стан будинку; 
- Приємне приміщення, стабільний та хороший інтернет; 

24. Чи є комунікація, яка впроваджена на ОП, ефективною? 

Так ― 10 відповідей; 
Ні ― 0 відповідей; 
Інше ― 6 відповідей; 

Коментар: 
- інше - частково; 
- гадки не маю як ОП пов'язана зі зв'язком з іншими людьми; 

25. Як вирішуються конфліктні ситуації в Інституті? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 

- Вирішення конфліктних ситуацій регламентується статуом ІЯД НАН України; 
- Через керівництво або за домовленістю; 
- У мене їх наразі не було; 
- Через наукового керівника; 
- У випадку персональних конфліктів або проблем з організацією індивідуального 
навчального/робочого процесу - особистими розмовами. У випадку проблем з 
адміністрацією Інституту — збори у відділі, Раді молодих вчених, тощо; 
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- У випадку персональних конфліктів або проблем з організацією індивідуального 
навчального/робочого процесу - особистими розмовами. У випадку проблем з 
адміністрацією Інституту — збори у відділі, Раді молодих вчених, тощо; 

26. Чи мали місце під час вашого навчання випадки сексуального домагання? Якщо 
так, як ви вирішували ці питання? 

У всіх відповідях здобувачів ― «Ні»; 

27. Чи мали місце під час вашого навчання випадки дискримінації? Якщо так, як ви 
вирішували ці питання? 

У всіх відповідях здобувачів ― «Ні»; 

28. Чи мали місце під час вашого навчання випадки корупції? Якщо так, як ви 
вирішували ці питання? 

У всіх відповідях здобувачів ― «Ні»; 

29. Чи відповідають дисципліни зі спеціальності вашим науковим інтересам? 

Так, відповідають ― 10 відповідей; 
Частково відповідають ― 2 відповіді; 
Ні, не відповідають ― 2 відповіді; 

Коментар: 
В експериментальній фізиці, як на мене, треба більше приділити уваги навчанню 
поширеним мовам програмування, а саме C, C++, можливо, Python, Matlab. 

30. Чи відповідають вибіркові дисципліни вашим науковим інтересам? 

Так, відповідають ― 12 відповідей; 
Частково відповідають ― 2 відповіді; 
Ні, не відповідають ― 2 відповіді; 

31. Чи забезпечує дисципліна «Іноземна мова» належний рівень англомовного 
академічного письма, достатній для комунікації в міжнародному науковому 
середовищі? 

Так, забезпечує належний рівень ― 14 відповідей; 
Частково забезпечує належний рівень ― 2 відповіді; 
Ні, не забезпечує належний рівень ― 0 відповідей; 

32. Чи забезпечують дисципліни із спеціальності повноцінну підготовку до 
дослідницької діяльності? 

Так, забезпечують повноцінну підготовку ― 10 відповідей; 
Частково забезпечує повноцінну підготовку ― 5 відповідей; 
Ні, не забезпечують повноцінну підготовку ― 1 відповідь; 

  



7 
 

33. Яким чином освітні компоненти ОП сприяють розвитку вашого наукового 
світогляду? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 
- Поглиблилюють, розширюють теоретичні знання, та удосконалюють практичні 
навики; 
- Викладений протягом навчання матеріял безпосередньо формує науковий 
світогляд; 
- Нейтрально розширюють світогляд. Більшість курсів ОП віддалена від мого роду 
діяльності, але підтримує мозок у тонусі та агітує до творчого мислення; 
- Отримую певну загальну інформацію про різні наукові напрямки; 
- Дають мотивацію; 

34. Чи забезпечують дисципліни із блоку універсальних навичок повноцінну 
підготовку до викладацької діяльності? 

Так, забезпечують повноцінну підготовку ― 12 відповідей; 
Частково забезпечує повноцінну підготовку ― 1 відповідь; 
Ні, не забезпечують повноцінну підготовку ― 1 відповідь; 

Коментар: 
Гадки не маю, що таке "блок універсальних навичок", у мене в особистому плані є 
"цикл загальнонаукової підготовки", з якого мені викладали філософію та англ мову, і 
це мені ніяк не допомагає у викладальницькій діяльності, хіба що я покращив знання 
англ мови; 

35. Чи створено умови для апробації результатів ваших досліджень? 

Так, відповідають ― 16 відповідей; 
Частково відповідають ― 0 відповідей; 
Ні, не відповідають ― 0 відповідей; 

36. Чи створено умови для залучення вас до міжнародної академічної спільноти? 

Так ― 14 відповідей; 
Ні ― 0 відповідей; 
Інше ― 0 відповідей; 

37. Як саме ви залучаєтеся до міжнародної академічної спільноти? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 
- Публікації; 
- Виступи; 
- Публікації, відрядження для стажування, відрядження для роботи, доповіді (усні, 
постерні) на конференціях, тощо; 
- Беру участь у міжнародних конференціях, їздив на наукові школи-семінари та на 
стажування; 
- Уся моя наукова робота пов’язана із міжнародними колабораціями і я дякую за це 
моєму науковому керівнику; 
- Статті з моїм співавторством опубліковуються у міжнародних наукових журналах, 
приймаю участь у експериментах за кордоном;  
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38. Чи створено умови для публікації результатів ваших досліджень у 
міжнародних академічних виданнях? 

Так ― 16 відповідей; 
Ні ― 0 відповідей; 
Інше ― 0 відповідей; 

39. Яким чином відбувається комунікація з вами? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 
- Особисті зустрічі; 
- Листування; 
- Телефонні дзвінки; 
- Відеозв'язок; 
- Електронна пошта, прямі контакти або через наукового керівника; 
- Через наукового керівника або чат молоді інституту; 
- Телефон, електронна пошта, месенджери (Telegram, Viber), особисті зустрічі в 
Інституті; 

40. Які заходи Інститут вживає з метою підтримки психічного здоров’я? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 

- Спільні виїзди на екскурсії; 
- Походи в театр, музей; 
- Виїзні екскурсії; 
- Концерти та зустрічі; 
- жодних; 
- Мені не відомо; 
- Радий за таке питання, бо вважаю це дуже важливим. На скільки я знаю, інститут 
не вживає ніяких заходів щодо підтримки психологічного здоров’я. Цим я займаюсь 
особисто і не довірився б інститут; 

41. Яким чином Інститут для вас гарантує безпечність життя та здоров’я? 

Отримані наступні розгорнуті відповіді: 

- Правилами техніки безпеки; 
- Наглядом за дотриманням правил техніки безпеки роботи з ДІВ; 
- Щорічні медогляди; 
- Іспити з радіаційної безпеки; 
- Проведення інструктажів з правил техніки безпеки та пожежної безпеки; 
- На вході до інституту стоїть нац гвардія. А ще ми проходимо за розкладом техніку 
безпеки; 
- В нас є військова частина на території інституту; 
- Експериментальні установки винесені в окремі будівлі, які знаходяться під 
охороною; 
- Захисні конструкції для таких установок збудовані згідно стандартів безпеки та 
санітарних норм; 


