
Звіт 

про результати опитування здобувачів третього рівня вищої освіти 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України щодо 

реалізації освітньо-наукових програм 091 – Біологія та 222 - Медицина 

 

З метою оцінки реалізації освітньо-наукових програм 091 – Біологія та 

222 – Медицина (освітній рівень доктор філософії) та умов освітнього 

середовища у Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України з 

11 по 27 червня 2021 році було проведено анкетування здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Завданнями опитування було визначити думку аспірантів щодо якості 

освітньої складової освітньо-наукових програм, встановити рівень 

задоволеності аспірантів якістю викладання, формами та методами навчання 

і контролю рівня знань, виділити можливі напрямки удосконалення освітньо-

наукових програм. 

Опитування аспірантів відбувалося у формі групового анкетування, їм 

було запропоновано заповнити анкети, які містили питання щодо різних 

аспектів освітнього процесу та умов освітнього середовища у ІПКіК НАН 

України.  

Опитування показало, що освітньо-наукові програми розглядають 

здобувачів третього рівня вищої освіти суб’єктами з власними унікальними 

інтересами, потребами, досвідом, які спроможні бути самостійними та 

відповідальними учасниками освітнього процесу. У таблиці наведено дані 

розподілу відповідей аспірантів, щодо їхнього залучення до освітньо-

навчального процесу Інституту. 

Більшість опитаних аспірантів впевнені в можливості формування 

індивідуальної освітньої траєкторії, що може бути реалізована через: 

‒ участь у наукових конференціях, конкурсах, публікації результатів 

досліджень (100% опитаних); 

‒ вільний вибір теми дисертаційного дослідження (81,8 % 

респондентів); 

‒ змінювати свій індивідуальний план за погодженням зі своїм 

науковим керівником, вносити корективи відповідно до власних потреб, 

наукових інтересів, індивідуального темпу навчання (100% опитаних); 

‒ вибір навчальних вибіркових дисциплін за власним інтересом (100% 

респондентів); 

‒ участь у діяльності Ради молодих учених (100% опитаних). 

 



Таблиця. Відповіді здобувачів третього рівня вищої освіти, щодо 

їхнього залучення до реалізації індивідуальної складової у освітньо-

науковому процесі Інституту 

 

Характеристики Відповіді здобувачів третього рівня вищої 

освіти, % 

Є можливість Відсутність 

можливості 

Важко 

відповісти 

Вільно обирати тему 

дисертаційного дослідження 

81,2 - 18,2 

Вибирати навчальні вибіркові 

дисципліни за власним 

інтересом 

100 - - 

Брати участь у наукових 

конференціях, конкурсах, 

публікаціях 

100 - - 

Брати участь у роботі Ради 

молодих учених 

100 - - 

Змінювати свій 

індивідуальний план за 

погодженням зі своїм 

науковим керівником 

100 - - 

 

Оцінка якості освітньої складової програми проводилася за допомогою 

таких показників: володіння аспірантами інформацією щодо цілей, змісту, 

очікуваних результатів навчання за кожною з дисциплін; рівень 

задоволеності здобувачів третього рівня вищої освіти організацією 

освітнього процесу за кожною з дисциплін; оцінювання здобувачами 

наукового ступеня доктора філософії професійної майстерності викладачів 

дисциплін; рівень задоволеності здобувачів вищої освіти відповідності 

обов’язкових та вибіркових дисциплін власним науковим інтересам, 

забезпеченням підготовки до професійної діяльності у галузі біології та 

медицини. 

Задоволеність здобувачів вищої освіти якістю викладання пов’язана з 

розумінням цілі, очікуваних результатів навчання за дисципліною, порядку 

та критеріїв оцінювання. Володіючи такою інформацією, аспіранти можуть 

здійснити самооцінку ефективності своєї роботи за дисципліною та 

успішності її вивчення. Отримані дані демонструють, що респонденти 

володіють такою інформацією про дисципліни (100% опитаних). 

  



Чи розумієте Ви цілі, зміст, критерії оцінювання та очікувані 

результати навчання за кожною з навчальних дисциплін? 

 
 

Ефективність організації освітньо-наукового процесу у межах кожної 

дисципліни безпосередньо впливає на успішність її вивчення. Аспіранти-

учасники опитування оцінили рівень своєї задоволеності організацією 

освітньо-наукового процесу наступним чином: 88,9% повністю задоволені 

процесом навчання, 11,1% ‒ затруднилися з відповіддю.  

Чи задоволені Ви організацією освітньо-наукового процесу в 

Інституті? 

 
 

Якість освітньої програми багато в чому залежить від рівня 

професіоналізму викладачів. Результати опитування показали, що на думку 

здобувачів викладачі мають високий рівень професійної майстерності (88,9% 

опитаних повністю задоволені компетентністю лекторів, 11,1% ‒ 

затруднилося з відповіддю). 

 

Опитування показало, що усі аспіранти задоволені формами та 

методами навчання, контролем рівня знань (55,6% дали відповідь, що в 

основному задоволені, 44,4% безумовно задоволені). 



Як Ви вважаєте, чи форми, методи викладання та контролю рівня 

знань є ефективними для освітньо-наукової програми? 

 
 

Здобувачі третього рівня вищої освіти, які брали участь у опитуванні 

вважають, що перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін відповідає їх 

науковим інтересам. Також аспіранти задоволені рівнем підготовки до 

дослідницької діяльності, який їм забезпечується у межах навчання за 

освітньо-науковою програмою. 

Хочеться відмітити, що усі респонденти зазначили необхідність ввести 

до циклу дисциплін Статистичні методи в біології та медицині, що дозволить 

їм більш ефективно аналізувати результати, отримані під час виконання 

експериментальної роботи. 

Враховуючи наведені дані, можна зробити висновок, що здобувачі 

вищої освіти третього  рівня в цілому задоволені своєю підготовкою до 

професійної діяльності у галузях біології та медицини, яку їм забезпечує 

освітня складова освітньо-наукових програм. 
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