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АНАЛІЗ  

результатів анкетування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються за освітньо-

науковою програмою «Право» 

 

З 22.05 по 27.05.2020 доцентом кафедри цивільного, господарського та екологічного права Тюрею Ю.І. було 

організовано анкетування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються за освітньо-науковою 

програмою «Право», всіх років прийому. Запитання до анкет були сформовані відповідно до Порадника щодо 

заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми. Анкета складається з 38 питань та 1 пункту, в якому 

здобувачу надана можливість дати оцінку освітньо-науковій програмі «Право». 

Участь в анкетуванні прийняло 11 здобувачів. Результати опитування наведені в табл.1. 

Таблиця 1 – Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії освітньо-наукової 

програми «Право» 
Запитання Варіанти відповідей Відсоток, % 

1. Чи маєте Ви пропозиції та/або зауваження до зазначеної мети? Висловіть, 

будь-ласка, свою думку (пропозиції чи зауваження) 
ТАК 18,2 

2. Чи бажаєте Ви розширити зазначений перелік дисциплін?  Запропонуйте 

дисципліни, які Ви бажаєте вивчати 
1. ТАК, 

2. Більш розширений вибір для аспірантів відповідно 

до обраної теми 

18,2 

Ні 81,8 

3. Чи самостійно Ви обираєте навчальні дисципліни?  Ні 9,1 

ТАК 90,9 

4. Чи задоволені Ви формою проведення «Викладацької практики»? ТАК 100 

5. Чи бажаєте Ви змінити форму проведення Викладацької практики? 

Висловіть свою думку щодо «Викладацької практики» 
ТАК 9,1 

Ні 90,9 

6. Чи вистачає Вам часу для самостійної роботи? Ні 27,3 

ТАК 72,7 

7. Чи не перевантажені Ви у процесі навчання заняттями? Ні 100 

8. Яких навчальних занять Вам не вистачає:  

лекційних, практичних, навчальних занять достатньо 
практичних 27,3 

навчальних занять достатньо 72,7 

9. Чи задоволені Ви рівнем викладання навчальних дисциплін? ТАК 100 
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Запитання Варіанти відповідей Відсоток, % 

10. Чи задоволені Ви формами та методами навчання?  

Висловіть свою думку щодо форм і методів навчання та викладання в 

університеті 

ТАК 100 

11. Чи вчасно Ви отримуєте інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних 

результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 

освітніх компонентів?  

Ні 9,1 

ТАК 90,9 

12. Чи маєте Ви можливість отримувати інформацію стосовно навчальних 

дисциплін? Висловіть свою думку щодо надання Вам необхідної інформації 

стосовно навчальних дисциплін 

1. Ні 

2. Не завжди організовано належне інформування. 

3. Можливо запровадити письмовий варіант 

інформування із зазначенням дисципліни, викладача 

та розкладу 

27,3 

ТАК 72,7 

13. Чи приймаєте Ви участь у міжнародних проєктах?  ТАК 27,3 

Ні 72,7 

14. Чи бажаєте Ви приймати участь у міжнародних проєктах? ТАК 100 

15. Чи отримували Ви відмову у прийнятті участі у міжнародних проєктах? 

Висловіть свою думку щодо участі у міжнародних проєктах 

Ні 100 

16. Чи надають Вам викладачі інформацію щодо критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень?  

ТАК 100 

17. Чи зрозумілими для Вас є надані критерії оцінювання навчальних 

досягнень? Висловіть свою думку щодо чіткості та зрозумілості критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень з дисциплін 

ТАК 100 

18. Чи володієте Ви інформацією щодо наявності в університеті документів, 

які регулюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? 
Ні 27,3 

ТАК 72,7 

19. Чи об’єктивно Вас оцінювали під час проведення заліків чи іспитів?  ТАК 100 

20. Чи ознайомлювалися Ви з «Положенням про організацію освітнього 

процесу НТУ «ДП», яке регламентує проведення контрольних заходів? 
Ні 36,4 

ТАК 63,6 

21. Чи ознайомлювалися Ви з «Положенням про порядок застосування 

заходів з врегулювання конфлікту у діяльності співробітників та студентів 

НТУ «ДП»? 

Ні 54,5 

ТАК 45,5 

22. Чи виникав у Вас конфлікт інтересів? ТАК 9,1 

Ні 90,9 

21. Чи оскаржували Ви результати контрольних заходів? Висловіть свою 

думку стосовно об’єктивності оцінювання Вас на контрольному заході 

НІ 100 
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Запитання Варіанти відповідей Відсоток, % 

22. Чи ознайомлювалися Ви з «Кодексом академічної доброчесності», 

«Положенням про систему запобігання та виявлення плагіату»? 
Ні 18,2 

ТАК 82,8 

23. Чи проінформовані Ви щодо необхідності дотримання академічної 

доброчесності?  
ТАК 9,1 

24. Чи дотримуєтеся Ви принципів академічної доброчесності? Висловіть 

свою думку стосовно дотримання принципів академічної доброчесності 

1. Поки не ознайомився у повній мірі з цим документом 

2. Відсутня система для перевірки самоплагіату. 

Вимушений користуватися російським сайтом-ресурсом 

18,2 

ТАК 80,2 

25. Чи використовуєте Ви цитування, перефразування та узагальнення задля 

уникнення плагіату? 
Ні 18,2 

ТАК 80,8 

26. Чи задоволені Ви рівнем професіоналізму викладачів?  

Висловіть свою думку стосовно рівня професіоналізму викладачів 

ТАК 100 

27. Чи подобається Вам проведення занять із залученням експертів та 

представників роботодавців? 

ТАК 100 

28. Чи потрібно проводити навчальні заняття із залученням експертів та 

представників роботодавців? Висловіть свою думку щодо залучення до 

аудиторних занять професіоналів-практиків 

ТАК 100 

29. Чи створене освітнє середовище в університеті є безпечним для Вашого 

здоров’я та життя? Висловіть свою думку щодо створення в університеті 

безпечних умов для життя й здоров’я  

ТАК 100 

30. Чи виникали у Вас проблеми у сфері психічного здоров’я? Ні 100 

31. Яка форма спілкування для Вас є найбільш ефективною? Висловіть свою 

думку щодо Вашої комунікації з викладачами 
Особисте спілкування з викладачами, 

через електронне середовище 

27,3 

Поєднання всіх перерахованих форм 72,7 

32. Чи виникали у Вас конфліктні ситуації, пов’язані з сексуальними 

домаганнями, дискримінацією та корупцією?  

Ні 100 

33. У випадку позитивної відповіді на питання №32 зазначте чи конфліктні 

ситуації були вирішені?  

  

34. Чи бажаєте Ви змінити освітньо-наукову програму «Право»?  

Ваші пропозиції та зауваження 

Ні 100 

35. Чи допомогло Вам у підготовці дисертаційного дослідження зміст 

навчальних дисциплін, що Вами було опановано 
Ні 18,2 

ТАК 80,8 

36. Чи відповідає Вашим науковим інтересам зміст освітньо-наукової ТАК 100 
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Запитання Варіанти відповідей Відсоток, % 

програми «Право»? 

37. Чи дозволяє освітньо-наукова програма «Право» підготувати Вас до 

дослідницької діяльності?  
Ні 9,1 

ТАК 90,9 

38. Чи дозволяє освітньо-наукова програма «Право» підготувати Вас до 

викладацької діяльності? 
Ні 9,1 

ТАК 90,9 

39. Висловіть свою думку щодо задоволеності освітньо-науковою 

програмою «Право» 

1. Загалом, освітньо-наукова програма «Право» має вузьку 

орієнтацію, яка пов‘язана із технічною спеціалізацією і 

визначеністю університету, що звужує коло осіб бажаючих 

навчатися за такою вузькою направленістю. Вважаю, що 

рівень даної освітньо-наукової програми повинен бути 

вищим і ширшим. Дана програма не може бути 

конкуруючою з іншими навчальними закладами, які мають 

правову орієнтацію.  

2. Зміст освітньо-наукової програми "Право"  забезпечує 

набуття навичок з ведення дослідницької роботи, 

оприлюднення її результатів та здійснення викладацької 

діяльності. 

3. Я вважаю, що програму необхідно ще покращувати, але 

як базовий документ має залишитись. 

4. Відповідає очікуваним результатам, проте організацію 

роботи та матеріально-технічну базу можна покращувати. 

  

Задоволений (7 відповідей)  

 

За результатами опитування визначено рівень задоволеності освітньо-науковою програмою «Право», переваги та 

недоліки програми. 

На 18 запитань всі респонденти надали однакові відповіді, які є позитивними до відповідних питань, що складає 

47% від загальної кількості запитань. Решта відповідей на запитання згруповані за відсотком заперечливих відгуків та 

наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 – Розподіл питань за відсотком заперечливих відгуків 
Обсяг, % 0-10% 

(1 респондент) 

10-20% 

(2 респондента) 

20-30% 

(3 респондента) 

30-40% 

(4 респондента) 

>50% 

(6 респондентів) 

Питання 3, 5, 11, 22, 23, 37, 38 1, 2, 22, 24, 25, 35 6, 8, 12, 13, 18 20 21 
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Аналізуючи результати опитування за відсотковим рівнем (більш 30%), 

можна виділити деякі протиріччя та недоліки в організації навчання здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії освітньо-наукової програми «Право», 

на які потрібно звернути увагу: 

1. Окремі здобувачі бажають збільшити кількість практичних занять. 

2. Аспіранти недостатньо проінформовані щодо розкладу навчальних 

занять. 

3. Найбільш ефективною формою спілкування у здобувачів є: 

– особисте спілкування з викладачами; 

– через електронне середовище. 

4. Здобувачі не ознайомленні з нормативною документацією 

університету, зокрема: 

– «Положенням про організацію освітнього процесу НТУ «ДП»; 

– «Положенням про порядок застосування заходів з врегулювання 

конфлікту у діяльності співробітників та студентів НТУ «ДП»; 

– «Кодексом академічної доброчесності»; 

– «Положенням про систему запобігання та виявлення плагіату». 

 

За результатами аналізу та обговорення результатів опитування 

аспірантів на розширеному засіданні кафедр (Протокол від 29.05.2020 №11) 

УХВАЛИЛИ: 

1. При формуванні навчальних планів підготовки аспірантів на 2020-

2021 навчальний рік збільшити кількість практичних занять з фахових 

дисциплін програми. 

2. Інформування аспірантів щодо розкладу навчальних занять додатково 

здійснювати з використанням технічних можливостей комунікатора Viber. 

3. На розширеному засіданні кафедр Навчально-наукового інституту 

гуманітарних і соціальних наук ознайомити аспірантів з основними 

положеннями та вимогами нормативних документів університету, а саме: 

«Положенням про організацію освітнього процесу НТУ «ДП», «Положенням 

про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту у діяльності 

співробітників та студентів НТУ «ДП», «Кодексом академічної доброчесності», 

«Положенням про систему запобігання та виявлення плагіату». 

4. Запланувати проведення опитування аспірантів у весняному семестрі 

2020-2021 навчального року з подальшим обговоренням результатів на 

проміжній атестації аспірантів у 2021 році. 

 

 

Гарант  

освітньо-наукової програми «Право»    Ю.О. Легеза 

 

 

Вчений секретар Науково-методичної 

комісії за спеціальністю 081 «Право»    Ю.І. Тюря  


