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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Мета опитування: 

визначення рівня задоволеності якістю наукової  

складової підготовки здобувача вищої освіти за 

третім освітньо-науковим рівнем 
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Результати опитування 

за ОНП 

“КІБЕРБЕЗПЕКА”

Респонденти: аспіранти 3 та 4 року навчання

Кількість - 5 ос.

Метод опитування: 

Онлайн-анкетування, анонімно



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

1. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням: «Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 
наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у 
відповідних публікаціях.»

2. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням «У моєму індивідуальному плані наукової роботи чітко визначено зміст, строки виконання та обсягнаукових робіт, а також запланований 
строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.»

3. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням «Індивідуальний план наукової роботи погоджено з науковим керівником (консультантом) та затверджено вченою радою університету або 
вченою радою навчально-наукового інституту»

4. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням «Затверджена тематика моєї наукової роботи повністю відповідає моїм науковим інтересам» 
5. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням «Набуті компетентності за час опанування освітньої складової я є достатніми для подальших наукових досліджень»
6. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням «Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання 

успішності запланованої наукової роботи.»
7. Чи проінформовано Вас щодо Вашого права на вибір спеціалізованої вченої ради 
8. Чи проінформовано Вас, що Ваша дисертація має містити наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
9. Чи маєте Ви вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в університеті, бібліотеках і державних архівах України;
10.Чи отримуєте Ви вчасно методичне і змістовне наукове консультування щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта)
11.Чи забезпечені Ви безпечними та нешкідливими умови для проведення наукових досліджень, належно обладнаним місцем для науковоїроботи;
12.Чи маєте ви можливість реалізувати своє право на академічну мобільність, відповідно доПоложення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183);
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13. Чи надається Вам право на академічну та соціальну відпустку відповідно до 
законодавства;

14.Чи здійснюєте Ви трудову діяльність у поза навчальний час відповідно до 
законодавства.

15.Чи дотримуєтесь Ви  принципів академічної доброчесності, морально-етичних 
норм і стандартів поведінки, встановлених університетом

16.Чи виконуєте Ви індивідуальний план наукової роботи у визначені строки  та 
систематично звітуєте про хід його виконання на засіданні кафедри, 

17.Чи надає університет можливість здійснювати публікації своїх наукових 
статей безкоштовно.

18.Чи задоволені ви організацією наукової складової освітньо-науковоїпрограми.
19.Чи приділяє  Вам необхідний час для обговорення результатів наукових 

досліджень науковий керівник
20.Чи виникали  у Вас труднощі або перешкоди з публікаціями наукових статей у 

фахових виданнях ДУТ
21.Чи маєте Ви можливість виступити з доповідями чи опублікувати  тези 

доповідей на конференціях, які проводили в Університеті
22. Чи в достатньому обсязі Вам забезпечений доступ до інформаційних ресурсів 

Університету
23.Висловіть, будь ласка, Ваші пропозиції, зауваження щодо покращення якості 

наукової складової підготовки за даною освітньо-науковоюпрограмою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF


ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Задоволеність 

організацією 

наукової складової 

ОНП

ТАК

80%
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Скоріше ТАК

20%



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Чи маєте Ви можливість 
виступити з доповідями чи 

опублікувати  тези доповідей 
на конференціях, які 

проводили в Університеті

Чи виникали  у Вас 
труднощі або перешкоди з 

публікаціями наукових 
статей у фахових виданнях 

ДУТ

Чи надає університет можливість 
здійснювати публікації своїх 

наукових статей безкоштовно

Чи маєте ви можливість 
реалізувати своє право на 
академічну мобільність, 

відповідно до Положення 
про порядок реалізації 
права на академічну 

мобільність, затвердженого 
постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 
серпня 2015 р. № 579 

(Офіційний вісник України, 
2015 р., № 66, ст. 2183);

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням 

«Затверджена тематика 
моєї наукової роботи 

повністю відповідає моїм 
науковим інтересам» 

ТАК

60%

НІ

100%

ТАК

100%

ТАК

80%

ТАК

100%

Скоріше 
НІ

20%

Скоріше 
НІ

20%

НІ

20%

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF


ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Задоволеність здобувачів вищої освіти керівництвом 

своїх наукових керівників

Чи отримуєте Ви вчасно 
методичне і змістовне наукове 
консультування щодо власного 

дослідження від наукового 
керівника (консультанта)

Чи приділяє  Вам необхідний час 
для обговорення результатів 

наукових досліджень науковий 
керівник
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ТАК

100%

ТАК

100%



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Задоволеність здобувачів вищої освіти інформаційним 

та матеріально-технічним забезпеченням

Чи маєте Ви вільний 
доступ до всіх видів 
відкритої наукової 

інформації, наявної в 
університеті, бібліотеках і 

державних архівах 
України

Чи забезпечені Ви 
безпечними та 

нешкідливими умови 
для проведення 

наукових досліджень, 
належно обладнаним 
місцем для наукової 

роботи

Чи в достатньому обсязі 
Вам забезпечений доступ 
до інформаційних ресурсів 
Університету (електронна 

бібліотека, до 
безкоштовних англомовних 

видань, та інше)

Чи проінформовано Вас 
щодо Вашого права на 
вибір спеціалізованої 

вченої ради 

Чи проінформовано 
Вас, що Ваша 

дисертація має містити 
наукову новизну, 

теоретичне та 
практичне значення 

результатів дисертації

ТАК

100%

ТАК

100%

ТАК

60%

Скоріше 

НІ

20%

Складно 
відповісти

20%

ТАК

80%

Скоріше 

ТАК

20%

ТАК

80%

Скоріше 

ТАК

20%



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Задоволеність 

організацією 

освітнього процесу
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ТАК

95%



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням «Набуті 
компетентності за час 
опанування освітньої 

складової я є достатніми 
для подальших наукових 

досліджень»

Чи надається Вам 
право на академічну та 

соціальну відпустку 
відповідно до 

законодавства;

Чи здійснюєте Ви трудову 
діяльність у 

позанавчальний час 
відповідно до 
законодавства

Чи виконуєте Ви 
індивідуальний план 
наукової роботи у 

визначені строки  та 
систематично звітуєте 
про хід його виконання 
на засіданні кафедри

ТАК

60%

ТАК

80%

ТАК

75%

Скоріше 
ТАК

40%

НІ

20%

ТАК

80%

Скоріше 
ТАК

20%



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

ДОТРИМАННЯ КОДЕКСУ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
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ТАК

100%



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням «Індивідуальний 

план наукової роботи є 
обов’язковим до виконання 
здобувачем відповідного 

ступеня і використовується 
для оцінювання успішності 

запланованої наукової 
роботи.»

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням 

«Індивідуальний план 
наукової роботи погоджено 

з науковим керівником 
(консультантом) та 

затверджено вченою 
радою університету або 

вченою радою навчально-
наукового інституту»

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням: «Дисертація на 

здобуття ступеня доктора 
філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що 
пропонує розв’язання 

актуального наукового завдання 
в певній галузі знань або на 

межі кількох галузей, результати 
якого становлять оригінальний 
внесок у суму знань відповідної 
галузі (галузей) та оприлюднені 

у відповідних публікаціях.»

Чи погоджуєтесь Ви з 
твердженням «У моєму 
індивідуальному плані 
наукової роботи чітко 

визначено зміст, строки 
виконання та обсяг 

наукових робіт, а також 
запланований строк 
захисту дисертації 

протягом строку підготовки 
в аспірантурі.»

Чи дотримуєтесь Ви  
принципів академічної 

доброчесності, морально-
етичних норм і стандартів 
поведінки, встановлених 

університетом

ТАК

100%

ТАК

100%

ТАК

80%

ТАК

100%

ТАК

100%

Скоріше 
ТАК

20%



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

ВІДГУКИ , ПРОПОЗИЦІЇ  АСПІРАНТІВ

Створення адаптованих інструментів для впровадження дистанційного навчання та 
спілкування, за допомогою сучасних інформаційних технологій в умовах сьогодення.

" "



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

ВИСНОВКИ
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організацією освітнього 
процесу

організацією наукової 
складової ОНП 

керівництвом своїх наукових 
керівників

Здобувачі вищої освіти задоволені

інформаційним та 
матеріально-технічним 

забезпеченням

Учасники освітнього процесу дотримуються кодексу 
академічної доброчесності



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

ПРОПОЗИЦІЇ
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○ Продовжити практику проміжної атестації 
аспірантів шляхом проведення регулярних 
публічних семінарів (обговорень),під час яких 
аспіранти звітують про хід своїх індивідуальних 
дослідницьких проектів.

○ Для прийняття управлінських рішень з питань 
оновлення освітніх програм використовувати не 
лише анкетування,а й очні зустрічі, 
обговорення,семінари та запрошувати аспірантів 
на засідання кафедр.

○ З метою виявлення слабких сторін ОНП та  
подальшого удосконалення регулярно проводити 
моніторинг здобувачів вищої освіти щодо оцінки 
якості організації навчання в  аспірантурі 

○ Розглянути результати опитувань на засіданнях 
кафедри.



ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ!


