
Звіт 

про результати опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових 

програм за 2021-2022 н.р у Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України. 

Опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України проводилося з 13 

по 26 червня 2022 року з метою вивчення якості реалізації освітньо-наукових 

програм 091 – Біологія та 222 - Медицина. Опитування здійснювалося за 

наступними блоками: освітня компонента, якість викладання, наукове 

керівництво, академічна доброчесність, загальна підтримка освітньої програми. 

Результати опитування представлені у вигляді діаграм та аналізу розгорнутих 

відповідей аспірантів. 

 

На питання відповідності навчального процесу затвердженій освітньо-

науковій програмі 100% респондентів дали позитивну відповідь.  Опитування 

показало, що 88,9% аспірантів задоволені рівнем викладання дисциплін 

освітньо-наукових програм та компетентністю викладачів, 11,9% затруднялися 

з відповіддю. 100% Аспірантів вважають, що методи викладання та навчання 

ефективні для освітньо-наукових програм, за якими відбувається підготовка 

здобувачів третього рівня вищої освіти (55,6% в основному згодні, 44,4% ― 

безумовно згодні). 

Чи знаєте Ви, що Ваше навчання відбувається у відповідності щодо 

затвердженої освітньо-наукової програми? 

 
 

 



Чи задоволені Ви рівнем викладання дисциплін? 

 
Чи задоволені Ви компетентністю лекторів? 

 
Як Ви вважаєте, чи методи викладання і навчання є ефективними 

для освітньо-наукової програми? 

 
Опитування показало, що 44,4% аспірантів задоволені рівнем оснащення 

робочих місць для навчання, 33,3% ― не задоволені, 22,5% ― затруднялися з 

відповіддю. 

 

 

 

 



Чи задоволені Ви рівнем оснащення робочих місць для навчання?  

 

Більшість респондентів (77,8%) визначили, що кількість годин, яка 

виділяється на вивчення навчальних дисциплін, достатня, 11,1% ― що вона 

більш ніж достатня, 11,1% ― як не цілком достатню. 

Як Ви оцінюєте достатність обсягу часу, який виділяється на 

вивчення навчальних дисциплін? 

 
Респонденти відмітили, що освітньо-наукові програми були нескладними 

для вивчення (88,9% оцінили, як нормальну за важкістю, 11,1% ― як легку). 

Оцініть важкість навчання за даною освітньо-науковою програмою. 

 

Під час навчання в аспірантурі Інституту особливих проблем не виникло у 

88,9% опитаних, 11,1% не мали розуміння своїх прав і обовязків, 11,1% 

зазначили, що у них виникла проблема неможливості застосувати теоретичні 

знання у своїй практичній діяльності.  



З якими проблемами Ви зіштовхнулись у ході навчання? 

 
 

 

Аналізуючи можливі проблеми, які могли виникнути у здобувачів 

третього рівня вищої освіти в ІПКіК НАН України хотілося б відмітити, що усі 

аспіранти мали достатній рівень підготовки, мали інтерес до навчання, 

відмітили компетентність усіх викладачів світньо-наукових дисциплін. 

Основною проблемою, яка ускладнила навчання особисту неорганізованість 

зазначили 11,1% респондентів, незручний розклад занять – 11,1%, надмірний 

обсяг навчального процесу – 11,1%, недостатнє забезпечення навчальними 

посібниками – 33,3%, відсутність перспектив працевлаштування – 44,4. 

Основною проблемою більшість респондентів (55,6%) назвали необхідність 

поєднувати освітній та науковий процес.  

Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою ускладнюють 

навчання за Вашою ОНП? 

 
 

 



100% опитаних аспірантів вважають, що порядок вивчення дисциплін, 

план та графік освітнього процесу логічним і послідовним. 

На Вашу думку, чи є порядок вивчення дисциплін, план та графік 

освітнього процессу логічним і послідовним? 

 
 

 

Усі здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (100%) 

знають, що в ІПКіК НАН України впроваджено політику академічної 

доброчесності. 88,9% Повністю або частково ознайомлені з документом, який 

популяризує політику і процедуру дотримання академічної доброчесності в 

Інституті, 11,1% з якоїсь причини не ознайомилися з чинними положеннями та 

документами. 44,4% опитаних відмітили, що відвідували заходи з питань 

інформаційної діяльності щодо правильності написання наукових та  

навчальних робіт, 33,3% мали роз’яснювальні бесіди з викладачами, 22,2% 

особисто ознайомилися з чинними нормативними документами про порядок 

забезпечення академічної доброчесності в Інституті. 

 

Чи знаєте Ви, що в Інституті впроваджується політика академічної 

доброчесності серед учасників освітнього процесу? 

 
 



Чи ознайомлені Ви з документом, який популяризує політику і 

процедуру дотримання академічної доброчесності в Інституті? 

 
Яким чином Інститут популяризує академічну доброчесність серед 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії? 

 
Усі аспіранти (100%) зазначили, що регулярно звітувалися на засіданнях 

наукових відділів та лабораторій, проходили атестацію на засіданнях наукових 

секцій. 

Чи регулярно Ви звітуєте, атестуєтесь? 

 
Опитування показало, що здобувачі наукового ступеня доктора філософії 

під час навчання мали всебічну підтримку в участі семінарів, які проводилися 

в Інституті, у роботі конференції, оформленні наукових проєктів та стажуванні 

за кордоном. 



Чи надається Вам можливість участі у конференціях, семінарах, 

наукових проектах, стажуванні за кордоном? 

 
Усі аспіранти (100%) відмітили, що наукові керівники надавали їм усю 

необхідну допомогу в плануванні та проведенні наукових досліджень, 

написанні наукових публікацій, підготовці до виступу на конференціях, 

обговоренні стану дисертації.  

Чи надає науковий керівник необхідну допомогу в обговоренні стану 

дисертації; проведенні наукових досліджень; написанні наукових 

публікацій; підготовці до виступу на конференціях?  

 
Опитування показало, що 100% здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії мають позитивне враження від навчання в аспірантурі Інституту.  

Які ви маєте враження від навчання в аспірантурі ІПКіК НАН 

України? 

 

 



На питання «Чому Ви вибрали навчання в аспірантурі ІПКіК НАН 

України?» 33,3% респондентів відповіли, що після того, як походили практику 

під час навчання у вищому начальному закладі, 33,3% отримали позитивні 

рекомендації про Інститут, 44,4% зазначили, що навчання відповідало їхнім 

очікуванням, 11,1% відмітили, що хотіли навчатися під керівництвом саме 

свого наукового керівника.  

 

 

 

Основними проблемами організації навчання, які потребують вирішення 

88,9% опитаних вважають стан оснащення дослідницьких відділів та 

лабораторії сучасними приладами, 22,2% ‒ мобільність аспірантів, 33,3% ‒ 

відсутність забезпечення методично-науковими посібниками, 22,2% ‒ 

відсутність професійного росту, 11,1% ‒ одержання неформальної освіти, 

11,1% ‒ відсутність забезпечення реагентами та розхідними матеріалами.  

Які проблеми якості організації навчання потребують вирішення? 

 

 

Аналіз розширених відповідей аспірантів показав, що найбільш 

корисними з дисциплін циклу загальної підготовки освітньо-наукових програм 

091 – Біологія та 222 – Медицина вони вважають: 



― іноземну мову, удосконалення вивчення якої допомагає їм у 

написанні тексту тез та статей, анотацій, мотиваційного листа.  повторення 

граматики),  

― філософію, яка розширює кругозір,  

― методологію та організацію наукових досліджень, яка структурує 

отримані знання, допомагає у плануванні експериментів та додає нової 

інформації, яка буде використовуватись в подальшому навчанні. 

Дуже сподобався цикл лекцій дисциплін фахової підготовки зі 

спеціальності 222 – Медицина «Предмет, зміст кріомедицини» та «Технології 

кріоконсервування і тривалого збереження біологічних об'єктів для клінічного 

застосування» та зі спеціальності 091 – Біологія «Кріобіологія в системі 

біологічних наук». 

Аспіранти Інституту зазначили, що саме на їхню думку, необхідно 

організувати в освітньому процесі Інституту, для більш якісної підготовки до 

професійної кар’єри. Основним побажанням було застосувати варіант читання 

лекцій на першому та першій половині другого курсу навчання, для того щоб 

мати змогу потім повністю займатися дисертаційною роботою та надавати 

здобувачам методичну літературу за курсом лекцій. 

Висловили побажання додати практичну складову до освітнього 

процесу. Більше акцентувати увагу на практичну, дослідницьку діяльність.  
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