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загальнi положення

1. ПолЬження про анкетування }п{асникiв освiтнього процесу в Науково-
дослiдному iнститутi iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни (далi
Положення) розроблене на пiдставi Закону УкраiЪи "Про вищу ocBiTy" вiд
01.07.2014 Jф 155б-VII, з урахуванням вимог законiв Украiни "Про ocBiTy" вiд
05.09.2017 J\b 2145-VIII,, "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть"
в\д26.1,t.2015 М 848-VIII, Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступенrI

доктора фiлософii та доктора наук у вищих навч€tпьних закладах (наукових

установах), затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни Jф 26б вiд
2З.OЗ.20tб р. (iз змiнами та доповненнями) та iнших aKTiB законодавства
УкраiЪи, постанов та розпоряджень ПрезидiТ Нацiональноi академii наук
УкраТни.

2. Положення визначае порядок органiзацii та процедуру проведення
анкетування в Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуальноi власностi НАПрН
Украiни (д*i * Iнститут) 1..rасникiв освiтнього процесу щодо якостi надання
ocBiTHix послуг в Iнститутi шляхом опитування на добровiльнiй ocHoBi.

З. Анкетування проводиться, як правило, серед здобувачiв вищоТ освiти
денноi та заочноi фор* навчання, а також, за необхiдностi, серед iнших
зацiкавлених осiб для збору та аналiзу iнформацiТ, щодо якостi пiдготовки

фахiвцiв за певною освiтньо-науковою про|рамою (даrri ОrШ) в межах
внутрiшньоцо монiторинry якостi освiти Iнституту.

4. Днкетування е.одним iз iHcTpyMeHTiB оцiнювання роботи наукових
спiвробiтникiв, якi здiйснюютъ викладання на певнiй ОНП.

5. Анкетування проводиться Щентром правового забезпечення розвитку
науки i технологiй.

1.Мета i завдання анкетування

1.1. Метою анкетування с визначення думки репрезентативноi сукупностi

}^rасникiв освiтнього процесу щодо якостi ocBiTHboT, дiяльностi в Iнститутi та
використання отриманоi iнформацii для if удосконЕlJIення, а також з метоЮ,

стимулювання професiйного зростаннrI та пiдвищеннrl квалiфiкацii наукових
спiвробiтникiв, узгодження результатiв дiяльностi Iнституту з вимогами
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, врахування iHTepeciB та пропозицiй

у^rасникiв освiтнього процесу та iнших зацiкавлених cTopiH пiд Час

формулювання цiлей та rrрограмних результатiв навчання, визначення рiвня
задоволеностi здобувачiв вищоТ освiти освiтньою, органiзацiйною,
iнформацiйною, консультативною та соцiальною пiдтримкою.

1,.2.Завданнями анкетувацня €:

|.2.I отримання надiйноТ та якiсноi iнформацii щодо цiлей та

програмних результатiв навчання, якостi змiсту й форм навчання та викладанНя

за освiтнiми програмами, академiчноI доброчесностi, а також стосовно iнших



I

iнформацii
навчання

про piBeHb задоволення
i якiстю викладання,

процесiв, що впливають на якiсть освiтньоI дiяльностi (умов навчання та
pecypciB, зовнiшнiх факторiв мотивацiТ навчання, соцiально-психологiчних
чинникlв освlтнього
процесу тощо);

|.2.2 визначення ставлення здобувачiв вищоi освiти до дiяльностi
наукових спiвробiтникiв, у тому числi про застосування iнновацiйних ocBiTHix

1.2.3 демонстрацiя зв'язку мiж дiяльнiстю наукового спiвробiтника (який
забезпечуе спецiалънiсть) i результатами цiеi дiяльностi, якi проявляються У
засво€ннi здобувачами вищоi освiти зага-пьних i фахових компетентностей,
piBHi Тхньоi культури, ерудицii, вмiння застосовувати теорiю на практицi ;

1.2.4 використання анкетування як одного з елементiв монiторингу
системи контролю за якiстю освiтнього процесу;

технологiй i методик навчання в iх роботi;

органiзацiйною, iнформацiйною, консультативною та соцiальною пiдтримкою;
|.2.6 встановлення рiвня якостi освiтнього процесу r{асниками якого е

рiзнi суб'екти ocBiTHboi дiяльностi;
|.2.7 виявлення проблемних питань освiтнього rrроцесу в Iнститутi та

формування пропозицiй щодо покращення освiтнього процесу та ocBiTHbo-

наукових програм.

2. Порядок органiзацiТ та процедура проведення анкетування

2.|. Анкетування учасникiв освiтнього процесу здiйснюеться за

допомогою паперових (друкованих) анкет. Опрацювання анкет вiдбувасться

ручним способом або автоматично в електронному форматi.
2.2. Анкетування здебiльшого € анонiмним i вибiрковим, до процедури

якого долучасться не менше нiж 30-40О/оуlасникiв освiтнъого процесу.
2.З.Учасниками опитування е здобувачi вищо-i освiти денноТ та заочноТ

фор, навчання Bcix наукових вiддiлiв Iнституту. Участь здобувачiв вищоi
опитуваннi е обов'язковою. В оцiнюваннi компонентiвосвiти в опитуваннi е обов'язковою. В оцiнюваннi окремих компонентiв

освiтнього процесу можуть бути персон€tлiзованi групи респондентiв (HayKoBi

спiвробiтники, роботодавцi, колишнi випускники).
2.4.Днкетування проводитъся пiд час проведення щорiчноi атестацii

здобувачiв вищоi освiти абоlта пiсля завершеннrI вивчення дисциплiн
вiдповiдноi ОНП I_{eHTpoM правового забезпечення розвитку науки i технологiй.

За пiдсумками анкетування, результати обробки даних надаються в

узагальненому виглядi гаранту ОНП з метою ix аналiзу.
2.3.Перед проведенням анкетування вiдповiдальний за органiзацiю його

проведення повинен:
- коротко пояснити респондентам мету i завдання заходу;
- пiдкреслити значення анкетування для пiдвищення рiвня якостi освiти

в Iнститутi; .



- звернути особливу увагу на aHoHiMHicTb анкетування i на ту обставину,
що результати анкетування будуть використанi тiльки в узагаJIьненому виглядi.

2.4.Питання для анкет формуrоться в межах компетентностi здобувачiв
освiти та можуть коригуватися за обЦрунтованими пропозицiями учасникiв
освiтнього гiроцесу.

2.5.Анкети включають в себе питання, якi дають змоry з'ясувати та
оцiнити:

2.5.lякiсть викладання навч€lJIьних дисциплiн (оцiнюеться професiйна
маистернlсть, володiння новiтнiмикомпетентнiсть викладача, дидактична

технологiями тощо);
2.5.2pтавлення здобувача вищоi освiти до цiлей та програмних

результатiв навчання за освiтньою програмою ( далi - ОП);
2.5.З думку здобувачiв щодо змiсту навчання i рiвня викладання на

ОНП, н€ulвностi, доступностi i послiдовностi дотримання чiтких та зрозумiлих
контропьних заходiв;

2.5.4 щодо вибору навч€шьних дисциплiн;
2.5.5 щодо визначення оптимuшьного рiвня навч€uIьного навантаження;

- 2.5.6 щодо дотримання академiчноТ доброчесностi та вирiшення
конфлiктних ситуацiй;

- 2.5.7 думку здобувачiв щодо задоволеностi практичною пiдготовкою (за

результатами проходження навч€ulьно-педагогiчноТ практики) тощо.
2.6. PiBeHb задоволеностi освiтнъою, органiзацiйною, iнформацiйною,

консультативною та соцiальною пiдтримкою визначаеться пiд час щорiчних
опитувань (анкетування) за запропонованими варiантами вiдповiдей, або

формуванням власних пропозйцiй щодо вибiркових дисциплiн, удосконалення
ОНП, вивчення оптимulJIьного рiвня навч€Llrьного навантаження, вирiшення
конфлiктних ситуацiй, академiчноi доброчесностi, виявлення проблем зi
створення сприятливого освiтнього середовища тощо.

3. Порядок пiдведення пiдсумкiв анкетування

ъ"l

3.1.Оцiнка рiвня забезпечення якостi викладання дисциплiн та, в цiлому,
якостi вищоi освiти за ОНП, здiйснюеться за критерiями та 10-бальною
шкаJIою, де 10 - високий piBeHb, 1 - низький piBeHb.

З.2. Матерiали анкетування узаг€шьнюються i передаються для
ознайомлення керiвництву Iнституту, керiвникам проектних груп, завiдувачам
наукових вiддiлiв Iнституту з под€rльшим обговоренням на Вченiй радi
Iнституту для удоскон€Lпення освiтнього процесу та монiторингу ОНП з метою
забезпечення якостi освiти та ocBiTHboT дiяльностi.



додАток I

АнкЕтА
для опитування здобувачiв вищоi освiти щодо якостi викладання oкpbмoi

дисциплiни в Науково-дослИному iнстиryтi iнтелектуальноi власностi
НАIIрН Украiни

Використання анкетрання для визначення якостi викладання дозволить бiльш

ефективно вирiшувати питання контролю та оцiнки якостi роботи наукоВогО

спiвробiтника (далi- викладача) Iнституту, який забезпечуе спецiа_шьнiсть. Для
здобрачiв вищоТ освiти анкетування дас можливiсть не тrросто оцiнити виклаДача, а Й

оцiнити себе як учасника освiтнього процесу.

Днкеryвання проводиться aHoHiMHo. Будь ласка, дайlе вiдповiдi на запитання
за десятибальною шкалою (1-10), де: <1> - незадовiльно, (10) - вiдмiнно. Обраний ба_п

потрiбно обвести кружком.
ПIБ наукового спiвробiтника
Назва дисциплiни

}tb

з/п
Критерii оцiнювання Бали

1

Наскiльки доступно викJIадач

розкривае матерiал, видiляс головнi i
роз'яснюе складнi моменти,

дотримуеться логiчноi послiдовностi у
викладi матерiалу?

1 2 aJ д 5 6 ] 8 с 10

2 Наскiльки, на Вашу думку, викладач
володiе навчаJIьним матерiалом?

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

J
Наскiльки викJIадач yMie викликати i
пiдтримати iHTepec аудиторii до
дисциплiни?

1 2 J 4 5 6 8 9 10

4 Наскiльки викладач був коректним та
тактовним?

1 2 J 4 5 6 8 о i0

5 Наскiльки викпадач використовував
сучаснi та цiкавi методи викладання?

1 2 д 5 6 8 9 10

6
Наскiльки викладач зрозумiло на
першому заняттi пояснив форми та
методи оцiнювання?

1 2 4 5 6 8 с 10

7 Наскiльки викладач об'сктивно та
lrрозоро оцiнював Вашi знання?

1 2 А 5 6 8 с 10

8 Наскiльки викJIадач був вимогливим
до здобувачiв вищоi освiти?

1 2 4 5 6 8 с 10

9

Наскiльки викладач допомiг Вам
набlти необхiдних компетентностей
та прогрztмних результатiв навчання

за оНП?

1 2 a
J 4 5 6 8 9 10

10 Наскiльки б я хотiв(ла) надалi
навчатися у цього викладача?

1 2 a
J 4 5 6 8 9 10

1. Зазначте позитивнi сторони викладання

2. Вашi рекомендацii викладачу щодо покращення якостi викладання____



АнкЕтА
для опитування здобувачiв вищоi освiти щодо забезпечення якостi освiти

в Науково-дослiдному iнстиryтi iнтелекryальноi власпостi НАПрН Украiни

Анкетування проводиться анопiмпо.

Будь ласка, дайте вИповiдi на запитання за десятибапьною шкzlлою (1-10),

де: <1>> - незадовiльно, <<10>> - вiдмiнно. Обраний бал потрiбно обвести кружком.

Вашi рекомендацiТ:

J\ъ

з/п
Критерii оцiнювання Бали

1 Чи приймають участь здобувачi у розробцi i переглядi
Робочих програм навчulJIьних дисциплiн?

1 2 J 4 5 с
,7

9 10

2 Чи с у Вас можливiсть оцirловати роботу своiх вишlадачiв? 1 2 J 4 5 t -|
9 10

J Чи хотiли б Ви оцiнювати змiст дисциплiн та якiсть
викладання?

1 2 J 4 5 "7 9 10

4 Чи е цiкавою ocBiTa, яку Ви отримуете, чи стимулюе вона
розвиток iнтелекry та критичного мислення?

1 2 J 4 5
,7

9 10

5 Чи Bci HayKoBi спiвробiтники Iнстицлц,
висококв€Iлiфiкованi та компетентнi?

l 2 J 4 5 в 9 10

6 Чи планува,rи Ви заздалегiдь навчатись за цlсю
спецiальнiстю /оНП?

1 2 J 4 5 6 8 9 10

7 Чи маете Ви можливiсть швидко контактувати
науковими спiвробiтниками, якщо виникас така
необхiднiсть?

1 2 J 4 5 6 8 о l0

8 Чи с стабiльний досryп до мережi IrrTepHeT та
iнших баз даних для пошуку необхiдних матерiалiв?

1 2 J 4 5 6 8 о l0

9 Розклад занять: чи е BiH ефективним та зручним для Вас? 1 2 J 4 5 6 8 с 10

10 Чи масте Ви можливiсть зустрiчатись з керiвництвом
Iнституry для звернень та пропозицiй?

1 2 J 4 5 6 8 о l0

Щякуемо за Вашi вiдповiдi!

t

Е

( t

( t

(



АнкЕтА
для опитування здобувачiв вищоi

освiти щодо навчання та викладання за оIIП
ОбранuЙ BapiaHm вidповidi обвесmu круэtсечко74, а власнuй BapiaHm сфорлlулюваmu

пuсь,цово

Анкеryвання проводиться aHoHiMHo.

1.Яким формам та методам навчанЕя вiддають rrеревагу викладачi
пiл час викладання дисциплiн циклу професiйноi пiдготовки?

цii,Диcкyсii,лeкцiя-кoнфepенцiя,кeйc-метoд,тpенiнги,
квести та iH. iз залученням фахiвцiв, практикiв)

здоб}ъача ?

а) так
б) Hi

i ,wп пrz?
, \у"у

а) так
б) Hi
4. Чи збезпечус наукова установа можливiсть вибору форм i методiв навчання та викJIадання

а) так
б) Hi

а) так вiдповiдають
б) Hi, не вiдповiдають

Щякусмо за Вашi вiдповИi!



АнкЕтА
для опитувапня здобувачiв вищот освiти щодо впзначення оптимального
рiвня навчального навантаження в Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуальноТ

власностi НАIIрН Украiни

Апкеryвання проводиться aHoHiMHo.

обраний BapiaHT вiдповiдi обвести

Щякусмо за Вашi вiдповiдi!

и laHT вlдповlд1
1 Якою, rtп }апту думку, € оIIтимальна кiлькiсть дисциплiн у ceMecTpi?

а) 1-5; б) 5-10; в) 10-15.

2. Який вiдсоток самостiйноi роботи, rtа Sапту думку, повинна включати освiтня
компонента (вiд загального обсягу навчitльноi дисциплiни)?
а) до 50%; б) 50%-60%; в) 60о/о-70Yо; г) 70%-80%.
Який вiдсоток становить фактична самостiйна робота здобувача
за освiтньою скJIадовою вiдповiдно до нzlвчttльного та робочих навчаJIьних планiв?
а) ло 50%; б) 50%-60%; в) 60%-70%; г) ]0о/о-80Yо.

4. Яка форма самостiйноi роботи е найбiльш ефективною?
а) самостiйне вивчення теоретичного матерiалу;
б) саллостiйне виконання практичних завдань;

в) робота з додатковою лiтературою;

г)

5. Скiльки фактично часу Ви придiляете самостiйнiй роботi (у серелньому за
один день)?
а) 0 хв.-30 хв.; в) 30 хв.-1 год.; в) 1 год.-2 год.; г) 2 год.*3 год.:

д) бiльше 3 год.

6. Якi дяtерела iнформачii Ви найчастiше використовуете пiд час самостiйноi
роботи?
а) IHTepHeT; б) бiблiотека; в) матерiали, наданi викладачем.

7. Чи вважаете Ви надмiрним навантаженIuI на здобувача пiд час виконаЕня
навч€lльноi складовоi ОП?

а) так; б) н1.

8.

а) лекцii;
б) практичнi (ceMiHapcbKi) заняття;

в) iндивiдуальне завдання;
г) самостiйна робота.



АнкЕтА
для опитування здобувачiв вищоi освiти

щодо вибору навчальних дисциплiн в Науково-дослiдному iнстиryтi
iнтелекryальноi власностi НАПрН Украiни

Обраний BapiaHT вiдповiдi обвести кружечком,а власний BapiaHT - сформулювати
письмово

Анкетування проводиться aHoHiMHo.

1 Чи вважасте Ви за потрiбне обирати дисциплiни з перелiку вибiркових дисциплiн?
а) так б) Hi

2. Якиiт,вiдсоток вибiркових дисциплiн, на Вашу ДУМку, в навчЕ}льному планi е

оптимальним ?

а) ло 10%; б) |0%-20%; в)20%_30%; г) ЗOО/о_40Yо; д) понад 40%.

J. Зазначте основну мету вивчення вибiркових дисциплiн для здобувача:

а) посднання сумiжних та несумiжних спецiальностей;

б) можливiсть вивчення улюблених дисциплiн;
в) отримання додаткових знань;

г) обрання власноi ocBiTнboi TpaeKTopii.

4. Чи стикалися Ви з труднощами пiд час вибору дисциплiн?

а) iх зовсiм не було;

б) були незначнi трулноrui ;

в) були значнi трулнощi.

5. Чи впливав науковий керiвник, представники адмiнiстрацii
представники академiчноi спiльноти на Ваш вибiр дисциплiн?

або

а) Hi; б) так.

6. Чи радилиоя Ви з кимось пiд час вибору дисциплiн?

а) так, iз здобувачами старших poKiB навчання;

б) так, з здобувачами мого року I]авчання;

в) так з науковим керiвником;

г) так, з члеЕами моеi родини;

д) Hi, рiшення я приймав(ла) самостiйно.

7. Ваш основний критерiй пiд час вибору дисциплiн:

а) дисциплiна буле легкою дпя засвоення;

б) дисциплiну читас досвiдчений викладач;

в) дисциплiна е актуаJIьною i безпосередньо пов'язаною з тематичним

напрямком дисертачiйного дослiдження;

г) цю дисциплiну обирають yci iншi здобувачi

8,

Щякусмо за Вашi вiдповiдi!



АнкЕтА
для опитувапня здобувачiв вищоi освiти щодо удосконалення ocBiTH},o-HayKoBoT

програми (ОНП)
О бр анuй в ар i анm в i d по в i d i о б в е с mu кру ас е чко п4, а

власнuй варiанm - сфорл,tулюваmu пuсьJиово
Анкеryвання проводиться aHoHiMHo.

1.Чи зрозумiлi Вам цiлi ocBiTHboi програми?

а) розумiю цiлi ОНП
б) не розумiю цiлi ОП
в) потребують уточнення
2. У чому поJuIгае унiкальнiсть ОНП?
а) так, це сприяс великоi мотивацii до навчання б) так, це

гарантуе високу якiсть пiдготовки фахiвцiв
в) так, до освiтнього процесу залуrенi високопрофесiйнi фахiвцi г)

потребують уточнення д) гнужиiт та зручний графiк реалiзацii
програми

е )наявнiсть електронноТ, ocBiTHboi платформи ж)

не вважаю ОНП унiкальною
3.Чи вiдповiдають цiлi ОНП fi MeTi?

а) так, вiдповiдають
б) Hi, не вiдповiдають

в) не розумiю цiлi освiтньоi прогрЕlми

б) вiдповiдають частково

в) не вiдповiдають
5.Вашi пропозицii як стейкхолдера щодо удосконалення ОНП
а

б) ОНП задовольняс

Щякусмо за Вашi вiдповiдi!

4. Якцiлi ОП вiдповiдають тенденцiям розвитку спецiальностi?



АнкЕтА
для опитування здобувачiв вищоТ освiти щодо академiчноТ доброчесностi

О бр анuй в ар i анm в i d по в i 0 i о б в е с mu кру э!с е чкоJчt,

а власнuй варiанm - сфорл,tулюваmu пlлсь]иово.
Анкеryвання проводиться апонiмно.

Щякусмо за Вашi вiдповiдi!

Питання lЗа;liанr tt BiJttt,tli t,,i,
1. Чи ознайомленi Ви з нормативними
документами Iнстит5rгу цодо процедури

дотримання академiчноi доброчесностi?

а) так

б) Hl

2.Чп ознайомленi Ви з процедурою
попередження скоення порушень академiчно'
доброчесностi?

а) так

а) Hl

З. Яким чином вiдбувасться перевiрка на
гlпагiат наукових робiт, статей, тез тощо?

а) використову€ться внутрiшня с исте ма перев iрки
на плагiат наукових робiт. статей. тез
б) використовуеться зовнiшня система перевiрки
на плагiат наукових робiт. статей. тез
в) перевiрки на плагiат не вiдбувасться

4. Чи с норми академiчноТ доброчесностi
вашою особистiсноrc

мотивацiею/переконанням?

а)так

б) Hi

5. Чи були випадки виlIвлення порушенIuI
академiчноi доброчесностi у Вашому оточеннi?

а) так
б) Hi

6. Якi заходи були вжиттiдо порушникiв?
(якщо були випадки)



АнкЕтА
для опитування здобувачiв вищот освiти щодо вирiшення конфлiктних ситуацiй

Обранuй BapiaHm вidповidi обвесmu кружечко]чt, а власнuй BapiaHm - сфорпtулюваmu пuсь.furово.

Ан aHoHlMHo.вання lM

Питання варiанти вiдповiдей
1. Чи ознайомлен
вирiшення конфл

Ви з процед}рою
ктних ситуацiй?

а) так
б) Hi

2.Чибули подiбнi випадки ( з Вами, iншими

здобувачами) та як вони були вирiшенi?

а) так. бчли

б) Hi. не були
в) власна вiдповiдь

3. Чи ознайомленi Ви з процедурою розгляду
скарг, що пов'язанi з сексуальним
домаганням?

а) так
б) Hi

4. Чи були випадки сексуального домаган}ш,

та як вони були вирiшенi ?

а) Hi. не було

б) так. були вирiшенi повнiстю
в) так. виоiшенi частково

5. Чи ознайомленi Ви з процедурою розгляду
скарг, пов'язаlrцх з дискримiнацiею
(вiковою, етнiчною, гендерною)?

а) так
б) Hi

6. Чи були випадки дискримiнацiТта як вони

були вирiшенi?

а) Hi. не було

б) так. були вирiшенi повнiстю
в) так. вирiшенi частково

7. Чи ознайомленi Ви з процедурою розгляду
скаDг. пов'язаних з корупцiсю?

а) так
б)н

8. Чи були подiбнi випадки, пов'язанi з

корупцiею та як вони були вирiшенi?

а) н не було

б) так. були вирiшенi повнiстю
в) так. виоiшенi частково

Щякусмо за Вашi вiдповiдi!



АнкЕтА
для опитування здобувачiв вищоi освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня щодо

задоволеностi практичною пiдготовкою (за результатами проходження навчально-
педагогiчноi практики)

Пр aBt utbHy вiDпо Bidb поmрiбно сфорлtулюваmu пuсьJио в о.

Анкетування проводиться aHoHiMHo.

1. Яку документацiю пiд час проходженнJI rrрактики Ви вивчали?

2. Чипроводили Ви занrIття зi студентами?

3. Чи хотiли б Ви надалi викладати у ЗВО?

4. Якiформи i методи навчання Вам сподобались пiд час вiдвiдуваннЯ лекцiйниХ

заIuIть на базi практики? Наведiть прикJIад.

5. Чи задовольняе Вас форма звiтностi, якщо- Hi , то - чому? Вашi пропозицii

6. Вашi пропозицiТ щодо удосконалення навчitilьно-педагогiчноi практики

асшiранта:

Щякусмо за Вашi вiдповiдi!



АНКЕТА РОБОТОДАВЦЯ
щодо якостi Онп

Обранuй BapiaHm вidповidi обвесmu кру)tсечкоrп, а власнuй варiанm -
mа пuсьл|ово

1 Яка форма спiвпрацi з НДI IB НАПрНУ Вас цiкавить?
а) шровеДення занять iз зал1,.rенням практикlточих фахiвцiв;
б) науково-дослiдна спiвпраця ;

в) семiнари, тренiнги, конференцii;
г) презентацiя установи, органiзацii у поеднаннi з пiдбором кадрiв;

д) навчitльно-педагогiчна практика для здобувачiв, стажування НП
lнше

) Чи бажасте Ви працевлаштувати здобувача вищоi освiти НДI IB НАПрНУ у Вашiй
vcTaHoBi або порекомендувати керiвнику вашоi установи?
а) так:
б) Hl.

lнше
3. Якими компетентностями повиннi володiти здобувачi для роботи у вашiй

устаповi? (будь-ласкао оберiть найбiльш важливi)
а) знання 1ноземних мов;
б) здатнlсть до критичного анаJIlзу та оцlнювання сучасних наукових досягнень при

вирlшенн1 дослlдницьких 1 прак,гиrIних завдань,

в) здатнiсть здiйснювати науково-дослiдну дiяльнiсть ;

г) здатнiсть до комплексностi проведення дослiджень у га;rузi права;

д) вмiння володiти iнформачiсю tцодо сучасного стану i тенденцiй розвитку свiтових i
вiтчизняних досягнень у галузi права;

е) здатнlсть анчrлlзувати, систематизувати та узагЕIльнювати результати проведених
наукових дослiджень; робити висновки на ocHoBi одержаних результатiв,
застосовувати Iх у науковiй та IIрактичнiй сферi;

е) вмiння розробляти систему
пiдтвердження теоретичних

експериментальних дослiджень для практичного
допущень та реалiзувати ii у технологiчному процесi;

ж) 1нше

4.
а)

Чи реалiзус ОНП компетентностi, якими повиннi вЬлодiти здобувачi для
роботодавця.
так;

б) Hl.

5 [Ia якi особистiснi риси, навички Ви очiкусте вiд випускника ? (буль-ласка, оберiть
5 найбiльш ваэкливих)
а) адекватна самооцiнка;
б) наполегливlсть:
в) прагнення до розвитку;
г) комYнlкативнlсть;
д) стоесостlикlсть]

е aKypaTHicTb:
с) самодiяльнiсть;
ж) здатнiсть до спiвпрачi;

з) прииняття рlшень;
и) сомостlинlсть;
i) критичне мислення.

б. Чи берете Ви участь у переглядi та формуваннi цiлей i програмних результатiв
навчання за онп
а) так:



б) н1.

1 Чи приймасте Ви участь у переглядi та удосконаленнi робочих програм
навчальних дисциплiн за ОНП?
а) так;
б) Hl.

8 Чи враховуе НДI IB НАПрНУ BHeceHi Вами пропозицii?
а) так;
б) н1.

9 Чи запрошують Вас на засiдання
дисертацiйних робiт аспiрантiв ?

по обговоренЕю та затвердженню тем

а) так;
б) н1.

10. Чи хотiли б Ви i надалi спiвпрацювати з НДI IB НАПрНУ?
а) так;
б) н1.

t2. Ваше ПIБ, номер телефону, назва установи (за бажанням)
(якщо с бажання можна залишити координати)

13. Мiсце для Ваших пропозицiй, заува}кень щодо спiвпрачi з HII IB НАПрНУ?

Щякуемо за Вашi вiдповiдi!



АнкЕтА
опиryвання випускникiв щодо пИвищення якостi ОНП Анкетlъалrня aHoHiMHe. Оцiнiть,

будь ласка, якiсть отриманоТ освiти за п'ятибальною шкалою (1- 5), де: к1> - незадовiльно, <<5>>

- вiдмiнно та вiдзначте власнi пропозицii щодо пiдвищення якостi ОП

Питання бал
1. Я достатньо отримав теоретичних знань в процесi навчання для майбутньоi
професiйноi дiяльностi
2. Я достатньо набув практичних навичок в процесi навчання для майбутньоТ
професiйноi дiяльностi

4. Я задоволений вiльним вибором дисциплiн як способом формування свосi
iндивiдуальноi ocBiTHboi TpaeKTopii
5" MeHi вистачало часу на самостiйну роботу
6. Освiтнiй процес добре поеднрався iз iнновацiями та науковими
дослiдженнями наукових спiвробiтникiв та аспiрантiв
7. Я добре ово_ltодiв соцiа_пьними (м'якими) навичками (комунiкабельнiсть, вмiння
працювати в командi, креативно мислити, проявJu{ти iнiчiативу та iH)
8. Проходження практики допомогло MeHi набути пр€ктичнi навики
9. До аудиторних занять заJI}п{аJIись професiонали-практики, представники
роботодавцiв
10. ,Щопомiжний персонал Iнститугу ' квалiфiковано та доброзичливо
сприяв моему навчанню
11. Працiвники бiблiотеки ква;liфiковано та доброзичливо допомагаJIи iз пошуком
та забезпеченням лiтературних джерел
12. Iнститут сприяс працевлаштуваIIню cBoix випускникlв
13. Я наполегливо рекомендуватиму iншим навчатись в НЩI IB
НАПрНУ за спецiальнiстю та за ОНП
14. Я бажаю i надалi п дтримувати мiй Iнститут та IIокращувати якiсть освlти

15. Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрiбно на сучасному ринку
прачi (власна вiдповiдь)

16. Якi дисциплiни, на мою дум ку, необхiдно ВВЕСТИ до освiтнього
процесу? (власна вiдповiдь)_

х

|7. Якiдисциплiни необхiдно ВИВЕСТИ з освiтнього процесу? (власна
вiдповiдь)

х

1Slншi пропозицii щодо trокращення якостi освiти та освiтнього дiяльностi в НДI IB
НАПрНУ (власна
вiдповiдь)_

х

Щякусмо за Вашi вiдповiдi!



АнкЕтА
для опитування наукових працiвникiв щодо

форми орrанiзацii освiтнього процесу
Днкеmування провоdurпься aчoчilиHo з меmою вl,tявлення проблел,t mа поzuуку uutstхiв ix

1. Чи використовували Ви технологiТдпстанцiйного навчання в ocBiTHboMy прочесi ?

а) так

б) Hi

в) частково

2. Якiз iHcTpyMeHTiB дистанцiйних технологiй на Ваш погляд найкраще допомагають
студентам досягати результатiв навчання? (можливi декiлька BapiaHTiB)
а)платформа Moodle

б) Zoom
в) VibeT

г) Електронна пошта

Iншi

3. Чи Ви дотцiимустесь розкладу навчальних занять в онлайн режимi пИ час

дистанцiйного навчання ?

а) так

б) Hi

с) частково

а) 0-30%

б) 30-50%

в) 5|-75%

г) 76-100%

5. Час, який Ви витрачаете на пiдготовку до навчальних занять у дистанцiйному режимi
а) збiльшився б) зменшився в) не змiнився

6. Яким, на Вашу думку, с piBeHb опанування аспiрантами програмних
оезчльтатiв

навчання в умовах дистанцiйноТ робо,ги
а) шизький

б) нижче середнього

в) середнiй

г) вище середнього

д) високий

7.Чи бачите Ви перспективу запровадження та розвитку технологiй дистаншiЙного
навчання в деннiй та заочнiй формах здобуття вищоi освiти ?

а) так

б) Hi

в) Частково



8. Якi, на вапiу думку, переваги дистанцiйноi форми навчання?
(власна вiдповiдь)

9. Назвiть обставини, що негативно впливають на органiзацiю повноцiнного
дистанцiйного навчання? (власна вiдповiдь)

Щякусмо за вiдповiдi!


