
АНКЕТА 

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Анкетування анонімне. Оцініть, будь ласка, якість освітньо-наукової програми за 

запропонованим переліком запитань та варіантами відповідей або ж вкажіть свій варіант. 

Результати анкетування будуть використані для покращення якості освітнього процесу та 

змісту освітньо-наукової програми 

Зміст освітньо-наукової програми 

1. Чи достатній, на Вашу думку, перелік дисциплін для підготовки здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня доктор філософії зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

недостатній  скоріше недостатній  скоріше достатній  достатній 

2. Чи відповідає, на Вашу думку, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» перелік фахових дисциплін освітньо-наукової 

програми  

не відповідає  скоріше не відповідає  скоріше відповідає  відповідає 

3. Чи задоволені Ви переліком вибіркових дисциплін освітньо-наукової 

програми 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

4. Чи достатній, на Вашу думку, обсяг практичної підготовки, 

передбачений освітньо-науковою програмою 

недостатній  скоріше недостатній  скоріше достатній  достатній 

5. Чи достатньо часу, на Вашу думку, відводиться на вивчення навчального 

матеріалу з окремих дисциплін в освітньо-науковій програмі 

недостатньо  скоріше недостатньо  скоріше достатньо  достатньо 

6. Чи відповідає якість та зміст освітньо-наукової програми Вашим 

очікуванням 

не відповідає  скоріше не відповідає  скоріше відповідає  відповідає 

Програмні результати навчання 

7. Чи забезпечують освітні компоненти розвиток Вашого наукового 

світогляду 

не забезпечує  скоріше не забезпечує  скоріше забезпечує  забезпечує 

    

    

    

    

    

    

    



8. Чи забезпечують освітні компоненти формування Вашого 

світоглядного розвитку за спеціальністю 

не забезпечує  скоріше не забезпечує  скоріше забезпечує  забезпечує 

9. Чи забезпечує, на Вашу думку, освітньо-наукова програма можливість 

формування індивідуальної освітньої траєкторії 

не забезпечує  скоріше не забезпечує  скоріше забезпечує  забезпечує 

10. Чи забезпечує Вам освітньо-наукова програма та Університет можливість 

долучатися до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю 

не забезпечує  скоріше не забезпечує  скоріше забезпечує  забезпечує 

Задоволеність здобувачів навчанням 

11. Чи задоволені Ви рівнем отриманих знань 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

12. Чи задоволені Ви можливостями наукового зростання при навчанні за 

освітньо-науковою програмою 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

13. Чи задоволені Ви можливостями фахового зростання при навчанні за 

освітньо-науковою програмою 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

14. Чи задоволені Ви підтримкою викладачів та керівників у вирішенні 

навчальних і наукових завдань 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

15. Чи задоволені Ви участю у роботі кафедри, яка відповідальна за підготовку 

здобувачів освітньо-науковою рівня доктор філософії 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

16. Чи задоволені Ви рівнем наявного обладнання, що використовується в 

освітньо-науковій діяльності 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

17. Чи задоволені Ви умовами організації праці та оснащенням робочих місць в 

університеті 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

Якість викладання та навчання 

18. Чи відповідає навчання сучасному рівню знань (майтер-класи, дискусії, 

мозковий штурм, ділові ігри тощо) 

не відповідає  скоріше не відповідає  скоріше відповідає  відповідає 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



19. Чи задоволенні Ви рівнем викладання дисциплін освітньо-наукової програми 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

20. Чи задоволені Ви методами навчання і викладання дисциплін освітньо-

наукової програми 

незадоволений  скоріше незадоволений  скоріше задоволений  задоволений 

21. Чи достатнім, на Вашу думку, є методичне забезпечення навчальних 

дисциплін 

недостатній  скоріше недостатній  скоріше достатній  достатній 

Формування компетентностей здобувача 

22. Яким чином освітні компоненти програми сприяють розвитку Вашого 

наукового світогляду   

  

  

23. Яким чином освітні компоненти програми сприяють розвитку Вашого 

світоглядного розвитку за спеціальністю   

  

  

24. Яким чином освітні компоненти програми сприяють формуванню Вашої 

індивідуальної освітньої траєкторії   

  

  

Покращення освітньо-наукової програми 

25. Які очікувані знання та навички Ви не отримали   

  

  

26. Які зміни, на Вашу думку, варто здійснити для покращення якості освітньо-

наукової програми: 

 вилучити дисципліну/ни (вкажіть яку/які)   

 додати дисципліну/ни (вкажіть яку/які)   

 збільшити час відведений на вивчення окремих дисциплін  

(вкажіть яку/яких)  

 зменшити час відведений на вивчення окремих дисциплін  

(вкажіть якої/яких)  

 доповнити та розширити навчальний матеріал окремих дисциплін 

(вкажіть якої/яких)   

27. Інші пропозиції щодо покращення якості освітньої програми   

  

  

Дякуємо за Ваші відповіді! 

    

    

    


