
Результати анкетування щодо моніторингу якості освітнього процесу 

на ОНП «Фармація, промислова фармація» (2022 р.) 

Моніторинг якості освітнього процесу на ОНП «Фармація, промислова 

фармація» третього рівня вищої освіти підготовки здобувачів 1-го року навчання 

наукового ступеня доктора філософії в ІФНМУ проводився у весняному семестрі 

з метою вивчення якості реалізації освітньо-наукових програм.  

Анкета здобувача ОНП «Фармація, промислова фармація» ІФНМУ 

включала 33 питання, з можливістю висловити власну думку щодо змісту ОНП, 

організації освітнього процесу. Анкета включала три основі блоки запитань: І – 

“Освітнє середовище”, ІІ – “Вибіркові компоненти”, ІІІ – “Академічна 

доброчесність та загальна підтримка”. 

До анкетування були залучені усі аспіранти денної та заочної форми 

навчання. Аналіз відповідей респондентів проводився відразу після опитування. 

Анкетування – анонімне, взяло участь 4 осіб.  

 

Результати відповідей респондентів на запитання анкети 

І. “Освітнє середовище”. 

Оцінювання блоку «Освітнє середовище» спрямоване на визначення якості 

викладання та оцінювання основних дисциплін ОНП “Фармація, промислова 

фармація”, що викладаються здобувачам вищої освіти третього рівня. 

 

1. Як Ви оцінюєте освітню програму, за якою навчаєтеся в 

аспірантурі? 

 
 

2. Чи задовольняє Вас процес навчання в аспірантурі? 

 
 

100 % 

Оптимальну

100 % Цілком

задовольняє



3. Спробуйте визначити, на скільки глибоко і на сучасному рівні 

подавався Вам впродовж Вашого навчання в університеті навчальний 

матеріал на лекціях та практичних заняттях? 

 

 
 

4. Якщо у Вас є труднощі навчання за ОНП “Фармація, промислова 

фармація”, то чим вони викликані? 

 

 
 

5. Чи є у Вас пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу в 

університеті? 

Пропозиції: 25 % респондентів вважають за доцільне додати інформацію 

щодо правової фармації. 

Аналізуючи дану пропозицію, варто зазначити, що додавання нової 

дисципліни чи тематичного блоку до вже існуючої дисципліни немає 

значення при оцінюванні якості надання освітніх послуг. Отже, можна 

припустити, що респонденти, які внесли таку пропозицію не є 

компетентними в даному питанні. 

 

6. Чи маєте ви право висловити свою думку щодо удосконалення процесу 

навчання? 

 

Практичні 

заняття

100 % 

цілком 

задовільняє

Лекції

100 % 

цілком 

задовільняє 

100 % Ні



 
 

7. Чи маєте ви право самостійно обрати тему наукової роботи? 

 
 

8. Чи є достатньо інформації про критерії оцінювання за окремими 

дисциплінами? 

 

 
 

9. Вкажіть джерела, з яких Ви отримуєте інформацію про критерії 

оцінювання: 

 
 

100 % Так

100 % Так

100 % Так

100 % 

Силабус

100 % 

Відповідальний 

викладач

75 % Гарант 

ОНП



10. Чи є критерії оцінювання по предметах для Вас чіткими та 

зрозумілими? 

 
 

Відповіді здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

на питання щодо освітнього компоненту засвідчили, що здобувачі задоволені 

змістовною складовою навчального плану освітньо-наукових програм, які 

сприяють формуванню загальних компетентностей та в цілому відповідають 

науковим інтересам респондентів, а також сприяють успішній реалізації 

науково-дослідної діяльності.  

 

ІІ. “Вибіркові компоненти”. 

Оцінювання блоку «Вибіркові компоненти» спрямоване на визначення 

обізнаності здобувачів вищої освіти третього рівня про спектр дисциплін 

вільного вибору. 

 

11. Чи маєте ви право на вільний вибір дисциплін? 

 
 

12. Чи були Ви завчасно проінформовані про дисципліни вільного вибору? 

 
 

13. Звідки Ви одержали інформацію про перелік вибіркових дисциплін? 

100 % Так

100 % Так

100 % Так



 
14. На скільки Ви задоволені переліком вибіркових дисциплін (оцініть за 5-

ти бальною шкалою)? 

 
 

15. Чи варто додати дисципліни вільного вибору з інших ОНП або ОПП 

ІФНМУ? Якщо так, то які саме? 

25 % - так: фармакоекономічні, фармако-правові. 

 

16. Чи цікаво Вам дисципліни вільного вибору з інших ОНП або ОПП інших 

ЗВО? Якщо так, то які саме? 

25 % - так: медико-правові. 

 

Щодо питань № 15 та № 16, варто зауважити, що здобувачі не 

аргументували доцільність додавання вказаних ними дисциплін до ОНП 

“Фармація, промислова фармація”. Можна зробити висновок, що 

респонденти не усвідомлюють необхідності вивчення даних дисциплін, а 

отже, їх введення в навчання немає змісту. 

 

17. Чи варто зменшити обсяг окремих вибіркових дисциплін? Якщо так, 

то яких саме? 

 
 

75% з сайту 

університету
75 % від 

гаранта ОНП

75 % від 

наукового 

керівника

100 % 

Висока "5"

100 % Ні



Обрані здобувачами варіанти відповіді на питання даного блоку свідчать 

про добру обізнаність здобувачів вищої освіти третього рівня про спектр 

дисциплін вільного вибору ОНП “Фармація, промислова фармація” в ІФНМУ, 

так і ОНП інших спеціальностей та навіть інших ЗВО. 

 

ІІІ. “Академічна доброчесність та загальна підтримка”. 

Оцінювання блоку «Академічна доброчесність та загальна підтримка» 

передбачає виявлення рівня ефективності підтримки здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня, яка їм надається під час навчання та при 

проведенні дисертаційних досліджень у різних сферах роботи та життя. 

 

18. Чи відоме Вам поняття “Дуальна освіта”? Поясніть. 

 
Вид освіти, який поєднує навчання у закладах освіти з навчанням на 

робочих місцях для набуття кваліфікації. 

Освіта подвійна, може включати подвійні підходи. 

Вид освіти, при якій поєднується навчання особи у закладі освіти з 

навчанням на робочому місці на підприємстві для набуття певної 

кваліфікації. 

Освіта, яка поєднує навчання у закладах освіти з навчанням на 

підприємствах. 

 

19. Чи відоме Вам поняття “Неформальна освіта”? Поясніть. 

 
Навчання самотужки: підвищення кваліфікації, тренінги, короткотривалі 

курси (власне удосконалення). 

Освіта, що включає тренінги, конференції, і є за бажанням здобувача. 

Освіта, яка є цілеспрямована, спланована особою або організацією, яка 

забезпечує надання освітніх послуг. 

Освіта, яка надається нестандартним способом. 

 

Згідно відповідей не усі респонденти мають чітке розуміння понять “Дуальна 

освіта” та “Неформальна освіта”. Деякі здобувачі використовують нелогічні 

пояснення, що може свідчити про несвідому підміну одних понять іншими. 

100 % Так

100 % Так



 

20. У яких формах неформальної освіти Ви приймали участь: 

 
 

21. Чи знайоме Ви з поняття “Академічна доброчесність”? 

 
 

22. Чи знайоме Ви з поняття “Академічний плагіат”? 

 
 

23. Чи вважаєте Ви доцільною перевірку робіт на плагіат? 

 
 

24. Чи відомі Вам випадки хабарництва? 

100% 

семінари

100% 

тренінги75% майстер-

класи

75% вебінари

50% 

дистанційні 

курси

100 % Так

100 % Так

100 % Так



 
 

25. Чи відомі Вам випадки сексуальних домагань, дискримінації, цькувань? 

 
 

26. Якщо на попереднє питання відповідь “так”, до кого Ви зверталися? 

Оскільки про випадки сексуальних домагань, дискримінації, цькувань 

жодному респонденту невідомо, то вони ні до кого не звертались. 

 

27. Чи відомо Вам про “Скриньку довіри”, яка знаходиться в: 

 
 

Скринька довіри знаходиться у центральному корпусі та на сайті ІФНМУ, у 

юридичному відділі та у кабінеті гаранта ОНП така скринька відсутня. Отже, 

половина респондентів, які вибрали останні два варіанти відповіді, є 

необізнаними в даному питанні. 

 

28. З якими питаннями Ви можете звернутися на “Скриньку довіри”? 

50 % опитаних відповіли, що на “Скриньку довіри” можна анонімно 

звертатись із питаннями пов’язаними із корупцією, дискримінацією, 

цькуваннями. 

100 % Ні

100 % Ні

75% в 

центральному 

корпусі

50% в 

кабінеті 

гаранта ОНП

50% в 

юридичному 

відділі

75% на сайті 

ІФНМУ



 

29. Чи відомо Вам про Кабінет психологічної допомоги ІФНМУ? 

 
 

30. В який спосіб Ви можете звернути до фахівців Кабінету психологічної 

допомоги: 

 
 

Оскільки гарант ОНП не є фахівцем із психологічної допомоги, а також 

звернення до кабінету психологічної допомоги є анонімним, то 25 % 

респондентів, обравши даний варіант відповіді, продемонстрували свою 

необізнаність у даному питанні. 

 

31. При виявленні фактів порушення професійної етики, чи можете Ви 

звернутися до керівництва університету? 

 
 

Чверть опитаних вказали свій варіант відповіді: звернення до відповідних 

комісій. Однак, варто зазначити, що не у всіх ЗВО є спеціально створена комісія, 

100 % Так

50% на 

електронну 

пошту

50% письмово

25% через 

гаранта ОНП

100 % усно

75 % так

25 % до 

комісії



що відповідає за розгляд звернень із питань професійної етики. Саме тому, дана 

відповідь є не доречною в цьому питанні. 

  

32. Якою є процедура звернення? 

 
 

33. Профспілка діє для захисту ваших прав і свобод. Оцініть рівень 

підтримки (матеріальної, професійної, юридичної): 

 

 

Аналіз відповідей на питання анкети щодо різних форм освіти показав 

часткову обізнаність респондентів у сфері дуальної освіти та їх активну 

участь у сфері неформальної освіти. Відповіді на питання, що стосувались 

академічної доброчесності показали чітке усвідомлення анкетованими 

необхідності дотримання норм наукової етики. Щодо моральної і 

психологічної підтримки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня з боку керівництва ІФНМУ, то у даній сфері опитані 

володіють інформацією про можливі шлях допомоги при виникненні 

складних життєвих ситуацій. 
 

75 % 

письмово

25 % усно

75 % цілком 

задовольняє

25 % 

задовольняє


