
Результати анкетування щодо моніторингу якості освітнього процесу на 

ОНП «Фармація, промислова фармація» (2021р.) 

Моніторинг якості викладання на ОНП «Фармація, промислова фармація» 

третього рівня вищої освіти підготовки здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії в ІФНМУ проводився відділом аспірантури та докторантури, гарантом 

ОНП «Фармація, промислова фармація». Анкетування науково-педагогічних, 

педагогічних працівників, що викладають на ОНП «Фармація, промислова 

фармація» було проведено у осінньому семестрі. Анкета викладача ІФНМУ, що 

викладає на освітньо-науковій програмі включала запитання, з можливістю 

висловити власну думку щодо змісту ОНП, організації освітнього процесу. 

Анкетування – анонімне, взяло участь 13 осіб. 

Результати відповідей респондентів на запитання анкети: 

 

1. Проранжуйте десять найважливіших компетентностей аспірантів 

для роботи за фахом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3 - здатність 
застосовувати знання 

на практиці
9,3 - уміння приймати 

рішення

8,4 - дослідницькі 
навички і вміння

8,3 - здатність до 
аналізу і синтезу7,9 - здатність до 

навчання

7,9 - знання іноземної 
мови

7,7 - базові загальні 
знання

7,2 - засвоєння 
основних базових 
знань у професії

6,6 - креативність



2. Оцініть якості та навички аспірантів спеціальності за 

п’ятибальною шкалою від 1 (низький) до 5 (високий) рівні 

 

 
 

3. Відмітьте п’ять найнеобхідніших складових освітньої програми 

 

 

• Співвідношення теоретичної і практичної частини - 76,9 %  

• Зрозумілість мети, цілей і очікуваних результатів вивчення 

дисципліни - 61,5 % 

• Спрямованість дисципліни на майбутню професію - 84,6 % 

• Обґрунтованість навантаження на здобувачів (кількість дисциплін на 

семестр, годин аудиторної і самостійної роботи) - 84,6 % 

3,85 - ефективне 
представлення 

результатів 4 - стратегічне 
мислення

4 - ведення ділової 
документації

4,23 - націленість на 
кінцевий результат4,23 - націленість на 

професійний розвиток 
і кар’єрне зростання

4,46 - рівень 
загальнотеоретичної 

підготовки

4,54 - рівень базових 
знань і навичок

5 - ерудованість, 
загальна культура, 
комунікабельність

76,9 % 

61,5 %

84,6 %

84,6 %

46,2 %

69,2 %

61,5 %

Найнеобхідніші складові освітньої програми



• Організація наукових і практичних заходів професійної діяльності 

(конференції, тренінги, дискусії тощо) - 46,2 % 

• Залучення здобувачів до організації, проведення і участі в наукових 

та практичних заходах - 69,2 % 

• Доступ до програм підготовки, графіків освітнього процесу, 

розкладів і робочих програм дисциплін - 61,5 % 

 

4. Чи вважаєте Ви, що необхідно залучати роботодавців до 

розроблення та модернізації освітніх програм? 

 

 
 

5. Які дисципліни на Вашу думку необхідно ввести до освітнього 

процесу? 

ВК Менеджмент  у фармації 

ОК Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармації 

Хроматографічні методи аналізу 

Теоретичні основи розробки лікарських форм на основі фітозасобів 

Лікарські рослини і фітотерапія 

Менеджмент в умовах розвитку фармації 

Інформаційні технології 

Методика наукового пошуку 

Англійська мова фахового спрямування 

 

6. Які дисципліни на Вашу думку необхідно вивести з освітнього 

процесу? 

ОК Клінічна епідеміологія 

 

 

 

 

53,8 %  Так

15,4 %   Ні

30,8 % Важко 
відповісти

Необхідність залучення роботодавців до 
розроблення та модернізації освітніх програм



 

7. Чи вважаєте Ви достатньою заплановану кількість навчальних 

курсів для формування компетентностей? 

 

 
 

8. Як Ви вважаєте, чи створені для викладача умови для вільного вибору 

форм і методів навчання і викладання? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %  Так

Достатність запланованих навчальних курсів 
для формування компетентностей

15,4 %  Повністю

84,6 %   
Достатньою 

мірою

Чи створені для викладача умови для вільного 
вибору форм і методів навчання і викладання? 



 

 

9. Якими методами навчання Ви забезпечуєте викладання навчальних 

дисциплін? 

 

 
1 - словесні методи 

2 - практичні методи 

3 - наочні методи 

4 -робота з навчально-методичною 

літературою, науковими джерелами 

і електронними ресурсами 

5 - відеометод у сполученні з 

новітніми інформаційними 

технологіями та комп’ютерними 

засобами навчання 

6 - методи організації самостійної 

роботи 

Ряд 1 - використовую 

Ряд 2- переважно використовую 

Ряд 3 - фрагментарно використовую 
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10. Чи поширені серед здобувачів, яким Ви викладаєте, наступні прояви 

поведінки? 

 

  
 

11. Які заходи для запобігання академічного плагіату вважаєте 

найдієвішими? 

 

 

• Перевірка академічних текстів на наявність ознак плагіату - 61,5 % 

• Інформування здобувачів та працівників про необхідність дотримання 

норм академічної етики та підвищення відповідальності за 

недотримання правил цитування та посилання - 84,6 % 

• Повідомлення здобувачів освіти про рекомендації щодо належного 

оформлення посилань на використані джерела - 61,5 % 

• Розміщення академічних текстів у відкритому доступі - 30,8 % 

• Організація заходів з популяризації основ інформаційної культури та 

академічної доброчесності - 38,5 % 

• Розміщення робіт у файловому сховищі В - 7,7 % 

• викладання курсу з основ академічного письма та доброчесності - 46,2 

% 
 

84,6 % не поширено

7,7 % 
швидше 
поширено

7,7 % важко відповісти

Плагіат у роботах

100 %   
Ні

Придбання готових робіт
Підробка, підтасування, 

фальсифікація даних

61,5 %

84,6 %

61,5 %

30,8 %

38,5 %

7,7 %

46,2 %

Найдієвіші заходи для запобігання академічного 
плагіату 



Пропозиції від НПП 

Ваші ініціативи щодо змісту, організації освітнього процесу для здобувачів 
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти: 

➢ Систематичний перегляд ОНП, внесення змін і доповнень в ОК і ВК з 

врахуванням сучасних досягнень медичної і фармацевтичної науки. 

➢ Розширення участі університету в міжнародних програмах академічної 

мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів. 

➢ Організація наукової практики на базі провідних наукових центрів 

відповідно до наукового спрямування дисертаційних досліджень. 

➢ Систематично оновлювати перелік вибіркових компонентів з урахуванням 

тематики та напрямків наукових досліджень здобувачів.  

➢ Здійснення постійного моніторингу змісту освіти. 

➢ Здійснення дистанційного навчання для заочної форми навчання. 

➢ Удосконалювати матеріально-технічне забезпечення НПЦ та лабораторій, де 

проводяться дослідження. 

➢ Забезпечити стажування науково-педагогічних працівників у наукових 

установах та виробничих підприємствах за кордоном. 


