
Результати анкетування щодо моніторингу якості освітнього процесу 

на ОНП «Фармація, промислова фармація» (2021р) 

Моніторинг якості освітнього процесу на ОНП «Фармація, промислова 

фармація» третього рівня вищої освіти підготовки здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії в ІФНМУ проводився в осінньому семестрі з метою вивчення 

якості реалізації освітньо-наукових програм.  

Анкета здобувача ОНП «Фармація, промислова фармація» ІФНМУ 

включала 10 запитань, з можливістю висловити власну думку щодо змісту ОНП, 

організації освітнього процесу. До анкетування були залучені усі аспіранти 

денної та заочної форми навчання. Аналіз відповідей респондентів проводився 

відразу після опитування. Анкетування – анонімне, взяло участь 6 осіб. 

 

Результати відповідей респондентів на запитання анкети: 

 

1. Як Ви оцінюєте освітню програму, за якою навчаєтеся в 

аспірантурі? 

 

 
 

2. Чи задовольняє Вас процес навчання в аспірантурі? 

 

 
 
 
 
 
 
 

100 % 
Оптимальну

100 % цілком 
задовольняє



3. Спробуйте визначити, на скільки глибоко і на сучасному рівні 

подавався Вам впродовж Вашого навчання в університеті навчальний 

матеріал на лекціях та практичних заняттях? 

 
 

4. Оцініть Вашу участь у роботі кафедри, до якої Ви прикріплені 

як аспірант? 

 

 
 

 

 

 

 

Аналіз блоку: відповіді здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня на питання щодо освітнього компоненту засвідчили, що 

аспіранти задоволені змістовною складовою навчального плану освітньо-

наукової програми Фармація, промислова фармація, які сприяють формуванню 

загальних компетентностей та в цілому відповідають науковим інтересам 

респондентів, а також сприяють успішній реалізації науково-дослідної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

Практичні 
заняття

100 % цілком 
задовільняє

Лекції
100 % цілком 
задовільняє 

100 % беру активну участь у навчальній та 
науковій роботі кафедри, що допомогає у 

підготовці до захисту дисертації



Оцінювання блоку «Якість наукового керівництва» спрямоване на 

визначення якості наукового керівництва та корисності допомоги наукових 

керівників здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня під час 

навчання та в процесі виконання дисертаційного дослідження. 

 

5. Як часто Ви зустрічаєтесь з науковим керівником і з чиєї 

ініціативи? 

 
2/3 респоднетів відповіли “наковий керівник регулярно призначає мені 

зустрічі” та 1/3 – “науковий керівник завжди погоджується зі мною зустрітися”. 

6. Як Ви оцінюєте ефективність роботи Вашого наукового 

керівника в підготовці дисертації, в публікаціях наукових результатів та 

ін.? 

 
«Висока (керівник бере активну участь у дослідженнях, надає теоретичну, 

методичну та організаційну допомогу в підготовці досліджень та 

навчанні)»  

Обрані здобувачами варіанти відповіді на питання даного блоку свідчать 

про високу якість наукового керівництва аспірантами та тісну співпрацю й 

суттєву допомогу наукового керівника дисертантам в процесі реалізації їх 

наукових інтересів.  

Оцінювання блоку «Загальна підтримка освітньої програми» 

передбачає виявлення рівня ефективності підтримки здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо- наукового) рівня, яка їм надається під час навчання в 

аспірантурі та при проведенні дисертаційних досліджень у різних сферах, доступі 

до баз даних, лабораторного обладнання. 

 

 

67 % 
керівник 
признчає 

зустріч

33 % керівник 
погоджується зі 
мною зустрітися

100 % 
Висока



7. Чи доступні Вам матеріально-технічні ресурси університету 

для наукової роботи аспірантів? 

 
8. Чи доступна та ефективна взаємодія з працівниками відділу 

аспірантури по додаткових питаннях? 

 
 

Аналіз відповідей на питання анкети щодо доступу аспірантів до баз 

даних, свідчить про досить високу оцінку підтримки освітньої та наукової 

діяльності респондентів, оскільки 100 % опитаних позитивно оцінили цю 

складову академічної підтримки. Відповіді респондентів щодо наявності та 

доступу до лабораторного обладнання показують, що 100 % високо оцінюють 

ефективність підтримки в даному напряму. 

 

9. Якщо у Вас є труднощі навчання в аспірантурі, то чим вони 

викликані? 

 
10. Чи є у Вас пропозиції щодо покращення якості освітнього 

процесу в університеті? 

Респонденти не мали пропозицій щодо покращення якості освітнього 

процесу, що є підтвердженням високої якості змістовної складової освітньо-

наукової програми Фармація, промислова фармація, відповідності науковим 

100 % Так

100 % Так

100 % Ні



інтересам здобувачів вищої освіти та сприянню повноцінній підготовці до 

проведення наукових досліджень. 


