
Звіт за результатами опитування випускників аспірантури Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України щодо реалізації 

освтньо-наукових програм 091 – Біологія та 222 – Медицина третього 

рівня вищої освіти 

Опитування випускників аспірантури Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України проводилося з 17 по 21 травня 2022 року з 

метою моніторингу та удосконалення освітньо-наукових програм. 

 

До анкетування було залучено випускників, здобувачів третього рівня 

вищої освіти за спеціальностями 091 – Біологія та 222 – Медицина. Аналіз 

відповідей респондентів здійснювався в цілому по ІПКіК НАН України, в 

розрізі форм навчання та освітньо-наукових програм (спеціальностей), за 

якими вони навчалися. 

 

Зважаючи на мету опитування, у ньому взяли участь здобувачі 

третього рівня вищої освіти очної форми навчання (4), які вступили до 

аспірантури у 2016 році та у 2017 році (1), закінчили її у 2020 та 2021 (2) за 

спеціальностями 091 – Біологія та 222 – Медицина (3) відповідно. 

1. Рік вступу до аспірантури 

 

2. Рік закінчення 

 

 

 



3. Спеціалізація  

 
 

4. Форма навчання 

 

Результати елементів пов’язаних з підготовкою до працевлаштування 

показали наступне. Випускники високо оцінили підготовку до трудової 

діяльності під час навчання в аспірантурі (100% дали оцінку добре та дуже 

добре). 

Начальний процес відповідає практичним вимогам, які висувають 

роботодавці (66,7 % максимально оцінили відповідність навчального процесу 

практичним вимогам, 33,3% дали оцінку добре). 

Усі респонденти (100%) оцінили в максимальний бал такі елементи, як 

практичний досвід викладацького складу ІПКіК НАН України та 

взаємозв'язок між теоретичними знаннями, отриманими під час навчання, та 

практикою. 

Хотілося б відмітити, що 100% респондентів отримали допомогу у 

працевлаштуванні після закінчення аспірантури. 

 

 

 

 



Як ви оцінюєте такі елементи, пов'язані з підготовкою до 

працевлаштування? Будь ласка, дайте відповідь на кожен фактор за 

п'ятибальною шкалою (1= дуже погано; 5= дуже добре). 

 
1  2  3  4  5  6 

1. Підготовка до трудової діяльності 

2. Відповідність навчального процесу практичним вимогам на робочому місці 

3. Практичний досвід викладацького складу 

4. Взаємозв'язок між теорією та практикою 

5. Наскільки навчальна програма орієнтована на практику 

6. Допомога у пошуку роботи 

 

 

Опитування показало, що 100% випускників аспірантури були 

задоволені процесом навчання. 

У максимальний бал 100% респондентів оцінили здобуті під час 

освітньо-наукового процесу професійні навички у своїй спеціальності, 

здатність розвивати нові ідеї та рішення, здатність ефективно організовувати 

свій робочий час, вміння спілкуватися, вміння вирішувати проблеми, 

здатність продуктивно працювати у колективі. 

Також високої оцінки заслужили такі навички, як здатність легко 

адаптуватися до мінливих умов праці та навчання, відповідальність та вміння 

застосовувати теорію на практиці (66,7 % респондентів оцінили зазначені 

вміння, як дуже добре, 33,3 ― добре).  

 

 

 

 

 

 



Задоволення навчанням. Якою мірою Ви набули наступних 

навичок/знань на момент закінчення навчання? Будь ласка, дайте 

відповідь на кожен фактор за п'ятибальною шкалою (1= дуже погано; 5= 

дуже добре). 

 
1  2 3  4 5 6  7 8         9 

1. Професійні навички у своїй спеціальності 

2. Здатність розвивати нові ідеї та рішення 

3. Здатність легко адаптуватися до мінливих умов 

4. Здатність ефективно організувати свій робочий час 

5. Вміння спілкуватися 

6. Відповідальність 

7. Вміння вирішувати проблеми 

8. Вміння застосовувати теорію на практиці 

9. Здатність продуктивно працювати з іншими 

 

На питання «Якби Вам знову довелося обирати, чи обрали б цю 

наукову установу?» усі опитані випускники (100%) за можливості знову б 

обрали навчання у аспірантурі ІПКіК НАН України. За думкою респондентів, 

причини наступні: подобається дотримання академічної доброчесності, дуже 

добра кваліфікація викладачів, дуже добре ставлення та допомога на 

кожному етапі навчання; поєднання сімейної атмосфери та батьківської 

суворості і турботи.  

 

 
 



На питання «Якби Вам знову довелося обирати, чи обрали б ту ж 

спеціальність?» 100% респондентів дали позитивну відповідь. Причини 

чому обрали б знову цю спеціальність такі: подобається; перспективна; 

одержимість науковим пошуком та гармонійне поєднання з медичною 

практикою. 

 
На питання «Ви задоволені своїм навчанням у обраній установі?» 

усі опитані респонденти (100%) дали відповідь, що повністю задоволені. 

 
Усі опитані випускники ІПКіК НАН України (100%) захистили свої 

дисертаційні роботи.  

 
 

 

 



Робоча кар’єра випускників за фахом почалася у різні роки: 2000 рік 

(1), 2020 рік (1), 2021 рік (1). 

 

 
На час проведення опитування 100% респондентів працювали за 

спеціальністю. 

На даний час чи працюєте ви за своєю спеціальністю? 

 
 

Усі респонденти (100%) позначили, що у момент опитування 

працювали у державному секторі. 

У якому секторі Ви працюєте? 

 
На питання «З якими проблемами Ви стикалися при пошуку 

роботи?» випускники аспірантури ІПКіК НАН України відповіли, що 

основною проблемою з якою вони стикалися при пошуку роботи це низька 



заробітна плата (66,7% опитаних). Також серед проблем респонденти обрали 

такі пункти: недостатність практичного досвіду та свій варіант – поєднання з 

основною медичною практикою (33,3%).  

 
 

На питання «Який метод пошуку роботи був найуспішнішим?» 

респонденти відповіли: за допомогою навчального закладу (66,7%) та 

переглядаючи рекламу/оголошення (33,3%). 

 
Усі респонденти (100%) відмічають постійне використання набутих 

знань та навичок під час навчання у роботі зараз. 

Взаємозв’язок між навчанням та працею. Наскільки Ви 

використовуєте на нинішній роботі знання та навички, набуті Вами під 

час навчання? Будь ласка, дайте відповідь за п'ятибальною шкалою (1= 

ніколи не використовую; 5= завжди використовую) 

 



Ваші успіхи під час навчання у аспірантурі Інституту та після її 

закінчення (публікації, конференції, семінари, стажування, тощо. 

Кількість, рік, країна, якщо пам’ятаєте) 

Перелік успіхів випускників аспірантури ІПКіК НАН України: 

1) Статті, тези наукових доповідей, патент. 

2) PhD Student practice, «Second Lviv International Workshopon Cellular 

Bioenergetics», Biological Faculty, Ivan Franko National University o 

fLviv, 2017. Participation in scientific practical workshop «Modern 

Biotechnology: From Theory to Practice, 2019», Training school CLEM, 

STEM, EDS; Centre for Ultrastructural Imaging, King’s College London, 

United Kingdom, 2021. 

3) World Congress of Nephrology 2022, Asian Pacific Society of 

Nephrology and Malaysian Society of Nephrology, February 24-27, 

2022; Тематичне навчання (майстер клас): «Організація заходів на 

догоспітальному та госпітальному етапах: серцево-легенева 

реанімація, катетеризація периферичних вен, робота з сучасними 

гравітаційними системами для інфузійної терапії», IV міжнародний 

конгрес з інфузійної терапії, 12-13 жовтня 2020, м. Київ; 

Євразійський телеміст «Covid-19 - про важливе», 21 січня 2021 року; 

Науково-практична конференція «Медична практика в особливий 

час», 26 травня 2022, м. Черкаси. 

 

Результати опитування випускників аспірантури Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України доведені до відома гарантів 

освітньо-наукових програм, завідувачів відділів та лабораторій, 

відповідальних за підготовку докторів філософії, голові Центру забезпечення 

якості освіти з метою моніторингу удосконалення освітньо-наукового 

процесу. 

 

 

 

Голова комісії з опитувань 

 

Надія ШЕВЧЕНКО 

 

Голова Центру забезпечення 

якості освітньо-наукової 

діяльності 
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