
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ «ЕКОНОМІКА» У 

2021 РОЦІ 

В результаті проведеного анкетування здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня «економіка» (далі – Здобувач) Поліського 

національного університету у 2021 р. було опитано 100 % здобувачів та 

виявлено наступну ситуацію.  

Більшість з опитаних здобувачів (100 %) відповіли, що зміст навчальних 

дисциплін, що викладаються – актуальний та сучасний, 25 % зазначили що він 

скоріше актуальний та сучасний (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Відповіді на питання: «Чи актуальний і сучасний зміст навчальних 

дисциплін, що викладаються?» 

100% респондентів відповіли, що перелік навчальних дисциплін 

відповідає ОНП «Економіка», а також, що їх залучають до перегляду освітньої 

програми (рис. 2, рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Відповіді на питання: «Чи відповідає перелік навчальних дисциплін 

ОНП «Економіка»?» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Відповіді на питання: «Чи залучають Вас до перегляду освітньої 

програми?» 

В результаті опитування вдалося з’ясувати, що більшість здобувачів 

(75%) вважають, що вивчення навчальних дисциплін є корисним для 

дисертаційного дослідження, 25 % вважають, що вивчення навчальних 

дисциплін є скоріше доцільним для написання дисертаційного дослідження 

(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Відповіді на питання: «Чи є корисним вивчення навчальних 

дисципліни для дисертаційного дослідження?» 

100% здобувачів вказали, що викладачі застосовують форми, методи, 

технології навчання, що сприяють формуванню професійних 

компетентностей, а також, що створені можливості для розвитку soft skills 

(соціальних навиків) під час навчання в аспірантурі (вміння вести дискусії та 

публічні виступи, комунікувати з колегами та керівниками, вести переговори, 

презентувати свої дослідження на наукових заходах тощо) (рис. 5, рис. 6). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Відповіді на питання: «Чи застосовують викладачі форми, методи, 

технології навчання, що сприяють формуванню професійних 

компетентностей?» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Відповіді на питання: «Чи створені можливості для розвитку soft skills 

(соціальних навиків) під час навчання в аспірантурі (вміння вести дискусії та 

публічні виступи, комунікувати з колегами та керівниками, вести переговори, 

презентувати свої дослідження на наукових заходах тощо)?» 

В наступному блоці анкетування, вдалось з’ясувати ставлення 

здобувачів до якості оцінювання результатів навчання. 100% опитаних 

вказали, що для них є зрозумілими критерії оцінювання, що оцінювання є 

об’єктивним, а також, що вони обізнані з процедурами оскарження спірних 

ситуацій оцінювання, перескладання підсумкового контролю та оскарження 

результатів навчання (рис. 7). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7. Графік відповідей на питання (для трьох питань має однаковий 

вигляд): «Чи зрозумілі для Вас критерії оцінювання?», «Чи об’єктивним є 

оцінювання?», «Чи обізнані Ви з процедурами оскарження спірних ситуацій 

оцінювання, перескладання підсумкового контролю та оскарження 

результатів навчання?» 

75 % здобувачів вказали, що інформування про критерії, порядок, форми 

та строки проведення проміжної і підсумкової атестації аспірантів 

здійснюється вчасно, 25% - відповіли, що скоріше вчасно (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Відповіді на питання: «Чи вчасно здійснюється інформування про 

критерії, порядок, форми та строки проведення проміжної і підсумкової 

атестації аспірантів?» 

 

В блоці питань «Академічна доброчесність», вдалося з’ясувати, що для 

здобувачів проводяться заходи щодо популяризації дотримання академічної 

доброчесності, а також, що усі здобувачі ознайомлені з політикою академічної 

доброчесності університету, відповідальністю, яка настає за порушення 



академічної доброчесності на всіх етапах здобуття третього рівня вищої освіти 

за освітньою програмою Економіка (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Графік відповідей на питання (для двох питань має однаковий 

вигляд): «Чи проводяться заходи щодо популяризації дотримання 

академічної доброчесності серед аспірантів?», «Чи ознайомлені Ви із 

політикою академічної доброчесності університету, відповідальністю, яка 

настає за порушення академічної доброчесності на всіх етапах здобуття 

третього рівня вищої освіти за освітньою програмою Економіка?» 

За результатами анкетування здобувачів, 100% опитаних зазначили, що 

університет надає аспірантам комфортні та безпечні умови навчання, що в 

університеті (на кафедрі) дотримуються прав та свобод особистості (релігійні, 

статусні, гендерні, етнічні тощо), що вони задоволені навчально-методичним 

забезпеченням освітньої та наукової діяльності (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Графік відповідей на питання (для трьох питань має однаковий 

вигляд): «Чи надає університет аспірантам комфортні та безпечні умови 

навчання?», «Чи дотримуються в університеті (на кафедрі) права та свободи 

особистості (релігійні, статусні, гендерні, етнічні тощо)?», «Чи задоволені Ви 

навчально-методичним забезпеченням освітньої та наукової діяльності?» 



75% респондентів зазначили, що вони задоволені рівнем забезпечення 

освітнього процесу інформаційними ресурсами (електронним архівом 

бібліотеки, доступом до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science, 

платформою дистанційного навчання moodle), а також, що в них є можливість 

користуватися потрібним обладнанням, обчислювальними центрами на 

безоплатній основі, коли це потрібно.  

25% відповіли скоріше так, вони задоволені рівнем забезпечення 

освітнього процесу інформаційними ресурсами (електронним архівом 

бібліотеки, доступом до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science, 

платформою дистанційного навчання moodle) та мають можливість 

користуватися потрібним обладнанням, обчислювальними центрами на 

безоплатній основі, коли це потрібно (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Графік відповідей на питання (для двох питань має однаковий 

вигляд): «Чи задоволені Ви рівнем забезпечення освітнього процесу 

інформаційними ресурсами (електронним архівом бібліотеки, доступом до 

науково-метричних баз даних Scopus, Web of science, платформою 

дистанційного навчання moodle)?», «Чи є можливість користуватися 

потрібним обладнанням, обчислювальними центрами на безоплатній основі, 

коли Вам це потрібно?» 

В блоці питань «Індивідуальна траєкторія навчання», 75% здобувачів 

зазначили, що вони мають можливість вільного вибору навчальних дисциплін, 

тематичне наповнення дисциплін освітньої програми «Економіка» актуальне 

для їх дисертаційного дослідження, а також, що вони мають можливість 

вибору завдань, форм та методів їх виконання в межах навчальних дисциплін 

(рис. 12). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Графік відповідей на питання (для трьох питань має однаковий 

вигляд): «Чи є можливість вільного вибору навчальних дисциплін?», «Чи 

актуальне тематичне наповнення дисциплін освітньої програми «Економіка» 

для Вашого дисертаційного дослідження?», «Чи є можливість вибору 

завдань, форм та методів їх виконання в межах навчальних дисциплін?» 

Крім того, 100% здобувачів відповіли, що вони знають про додаткові 

освітні послуги в університеті (факультативне вивчення навчальних 

дисциплін, курси лекцій провідних вчених, семінари, круглі столи, тренінги, 

практики тощо), що вони задоволені рівнем практичної підготовки 

(педагогічної практики) в аспірантурі за даною освітньою програмою (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Графік відповідей на питання (для двох питань має однаковий 

вигляд): «Чи знаєте Ви про додаткові освітні послуги в університеті 

(факультативне вивчення навчальних дисциплін, курси лекцій провідних 

вчених, семінари, круглі столи, тренінги, практики тощо)?», «Чи задоволені 

Ви рівнем практичної підготовки (педагогічної практики) в аспірантурі за 

даною освітньою програмою?» 

 

В блоці анкети « Наукова складова» 100% опитаних відзначили, що їх 

задовольняє процедура вибору, погодження, наукового керівника та теми 



дисертації, що в них є можливість обговорення та оприлюднення отриманих 

наукових результатів через участь у конференціях та семінарах, що 

проводяться в університеті, і є можливість бути залученим до міжнародної 

академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на 

міжнародних конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких 

проєктах тощо, їм пропонується участь у науково-дослідних темах, які 

ведуться в університеті, кафедрі, а також, що вони задоволені організацією та 

процедурою проміжної та річної атестації щодо виконання індивідуального 

плану аспіранта на кафедрі (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Графік відповідей на питання блоку «Наукова складова» 

Окрім цього, 100% респондентів зазначили, що навчання в аспірантурі 

допомогло почуватись впевнено в сучасних освітніх і наукових питаннях (рис. 

15). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Відповіді на питання: «Чи допомогло навчання в аспірантурі 

почуватись впевнено в сучасних освітніх і наукових питаннях?» 

Дане анкетування допомогло з’ясувати, що 100% здобувачів задоволені 

навчанням за освітньо-науковою програмою (рис. 16). 



 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Відповіді на питання: «Чи задоволені Ви навчанням за освітньо-

науковою програмою?» 

 


