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Склад учасників анкетування: 

Здобувачі вищої освіти доктора філософії за курсами навчання та 

спеціальностями 

Курс навчання 

Кількість опитаних осіб 

Всього 

За спеціальностями 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

255 Озброєння та 

військова техніка 

 

1 5  2 3 

2 5  3 2 

3  4  2 2 

4  4 1 3 

Всього 18 8 10 

Опитано 100% здобувачів вищої освіти доктора філософії. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Аналіз оцінювання здобувачами вищої освіти ступеня доктора 

філософії якості проведення навчальних занять 

високий рівень низький рівень 

 
1.Навчальна дисципліна 

 
 

2. Прізвище та ініціали викладача 
 
3. Поважне й уважне ставлення як до окремого 
навчаємого, так і до колективу в цілому, без будь-яких 
упереджень  
 
4. Уміння викладача доступно та зрозуміло викладати 
матеріал, роз'яснювати складні моменти 
 
5. Уміння та прагнення викладача підтримувати 
зацікавленість до аудиторії, спонукати до дискусії  
6. Створення викладачем умов для самостійного 
поглибленого вивчення навчального матеріалу дисципліни 
7. Уміння викладача зняти напруження і втому аудиторії, 
почуття гумору  
8. Наочність проведення занять. Застосування презентації, 
демонстраційних пристроїв тощо. 
9. Зрозумілість та доступність сприйняття змісту занять з 
дисципліни (врахуваючи Ваш особистий рівень знань)  
 
10. Темп викладання забезпечує можливість 
конспектування основного змісту заняття 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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високий рівень 

11. Викладач відповідає на питання, що виникають у 
слухачів протягом заняття 
 
12. Чи вживає викладач нецензурну лексику? 
 
13. Як часто викладач користується телефоном в особистих 
потребах протягом заняття ? 
14. Як часто викладач спізнюється на заняття чи залишає 
аудиторію до його завершення? 
 
15. Оцініть особистий рівень знань з дисципліни 
 
16. Оцініть власну навчальну активність на заняттях з 
дисципліни 
 
17. Оцініть якість ведення власних конспектів з дисципліни 
  
18. Оцініть власну дисципліну на заняттях з дисципліни 
 
19. Номер навчальної групи  
 
20. Побажання щодо покращення викладання зазначеної 
навчальної дисципліни 
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Пропозиції здобувачів вищої освіти доктора філософії щодо якості 

проведення навчальних занять 

 За результатами опитування встановлено, що переважна більшість 

опитаних здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії - (96%) 

надали позитивні відповіді щодо рівня проведення навчальних занять. 

         Дослідження виявило, що заняття проводяться якісно, керівники 

уважно ставляться, як до окремого навчаємого так і до групи в цілому. 

Матеріал викладається доступно та зрозуміло, з роз'ясненням складних 

моментів та створенням необхідних умов для самостійного поглибленого 

вивчення матеріалу навчальної дисципліни. 

         Здобувачі високо оцінюють рівень методичної майстерності та  

підтримки викладачів під час проведення навчальних занять. 

Загальний рівень 

задоволеності здобувачів 

вищої освіти доктора 

філософії складає 96% 
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Висновки за результатами опитування здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії 

 За результатами опитування встановлено, що переважна більшість 

опитаних здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  (96%) надали 

позитивні відповіді, стосовно задоволеності проведення занять з навчальних 

дисциплін. 

 Здобувачі мають можливості для формування та здійснення 

індивідуальної освітньої траєкторії та високо оцінюють рівень методичної та 

професійної майстерності керівників навчальних занять. Проте під час 

опитування було виявлено, що наочність проведення занять може бути 

покращена за рахунок оновлення матеріально-технічного та програмного 

оснащення навчальних аудиторій. 
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 З метою досягнення відповідного рівня реалізації права здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії щодо якості проведення 

навчальних занять пропонується:  

 розширення можливостей обміну досвідом і знаннями з іншими 

навчальними закладами; 

 

 збільшення фінансування на розвиток та удосконалення матеріально-

технічної бази навчальних аудиторій; 

 

 врахувати результати опитування ад’юнктів під час оновлення та 

перегляду освітньо-наукових програм та навчальних планів. 


