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МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ 
 

Метод дослідження – анонімне електронне анкетування за спеціально 

розробленим інструментарієм, розміщеним на офіційному web-сайті Одеського 

державного аграрного університету за адресою https://osau.edu.ua/pro-

universytet/naukova-robota/aspirantura/osvitnij-protses/monitoryng-osvitno-

naukovyh-program/ 
 

Цільова аудиторія – здобувачі вищої освіти третього (освітньо- 

наукового) рівня, що навчаються за різними освітніми програмами Одеського 

державного аграрного університету. 

 

Мета дослідження – вивчення думок і поглядів здобувачів вищої освіти 

щодо відповідності освітньої програми їх запитам і потребам в ОДАУ. 

 

Задачі дослідження: 

- встановити мотиви, якими керувалися здобувачі при виборі 

навчання в аспірантурі ОДАУ; 

- оцінити зміст освітньої програми щодо можливості надати 

компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності та наукових 

інтересів; 
- визначити рівень реалізації освітньої траєкторії здобувачами при 

опануванні освітньої програми; 

- з’ясувати стан поінформованості здобувачів про оцінювання їх 

навчальних досягнень та його об’єктивності; 

- виокремити чи задоволені здобувачі доступом до ресурсів, який 

надає університет; 

- встановити думки здобувачів про дотримання академічної 

доброчесності; 

- визначити, які форми апробації наукових досліджень 

використовують здобувачі. 

 

Основні етапи дослідження включали: 

 розробку анкети та супровідного інструментарію, 

 розробку вибірки; 

 проведення опитування здобувачів вищої освіти; 

 контроль якості виконаної роботи, введення та перевірку даних на 

логічні помилки, 

 підготовку остаточного масиву даних, таблиць розподілів та 

аналітичного звіту. 

 

Вибіркова сукупність становить 35 осіб, що з 95% ймовірністю 

забезпечує помилку репрезентації у 5%. Використана випадкова вибірка за 

методом простого ймовірного відбору. 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/aspirantura/osvitnij-protses/monitoryng-osvitno-naukovyh-program/
https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/aspirantura/osvitnij-protses/monitoryng-osvitno-naukovyh-program/
https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/aspirantura/osvitnij-protses/monitoryng-osvitno-naukovyh-program/


1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕСПОНДЕНТІВ 

 

 

У дослідженні взяли участь 35 здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня за наступними освітньо-науковими програмами: 073 Менеджмент – 5 

здобувачів; 201 Агрономія – 6 здобувачів; 204 Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва – 11 здобувачі; 211 Ветеринарна медицина – 

9 здобувачів; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза –4 здобувачів. 

 

 
 

Рис. 1.1 – Розподіл респондентів за освітньо-науковими програмами 



2. ОЦІНКА ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ 

 

2.1 Як Ви в цілому оцінюєте якість навчання в аспірантурі? 

 

За результатами опитування встановлено, що переважна більшість 

опитаних здобувачів – 71,4% - відзначили, що повністю задоволені якістю 

навчання в аспірантурі ОДАУ. Поряд із цим, 25,7% респондентів відзначили, 

що частково задоволені, 2,9% – незадоволені якістю навчання.  

 

 
Рис. 2.1 – Оцінка якості навчання в аспірантурі ОДАУ 

 
 

2.2 Чи завжди Ви: не пропускаєте заняття без поважних причин; 

своєчасно виконуєте індивідуальний план; своєчасно звітуєте, атестуєтесь? 

 

Дослідження виявило, що майже всі здобувачі не пропускають заняття 

без поважних причин, своєчасно виконують індивідуальний план та своєчасно 

звітують, атестуються.  

 

 

Рис. 2.2 – Опитування здобувачів щодо відвідування занять та звітувань 

 

  



2.3. Як Ви в цілому оцінюєте роботу свого наукового керівника? 

 

Встановлено, що 97,1 % опитаних здобувачів повністю задоволені 

роботою свого наукового керівника. 

 

 

 

Рис. 2.3 – Розподіл думок респондентів щодо наукових керівників 

 

 

2.4 Чи надає Ваш науковий керівник необхідну допомогу в 

наступних діях або заходах? 

 

Встановлено, що всі опитані здобувачі вважають, що наукові керівники в 

повній мірі надають необхідну допомогу під час навчання у аспірантурі. 
 

 

 

Рис. 2.4 – Розподіл думок респондентів щодо допомоги наукових керівників 

у різних діях або заходах 

 
  



2.5 У яких заходах Ви приймали участь? 

 

Встановлено, що 91,4 % опитаних здобувачів приймали участь у 

конференціях, 54,3% – у дослідницьких проєктах, 48,6 % у семінарах та по 2,9 % 

у симпозіумах та міжнародній мобільності. 

 

 
Рис. 2.5 – Розподіл думок респондентів щодо їх участі у різноманітних науково-

технічних заходах 
 

 

2.6. Наведіть фактори, які мотивують Вас до самостійної роботи? 

 

Встановлено, що основними факторами, які мотивують до самостійної 

роботи є: збільшення об’єму знань – 51,4 %; новизна та зацікавленість 

матеріалу – 68,6 %; розуміння важливості та значення матеріалу – 74,3 %. 

 

 

Рис. 2.6 – Розподіл думок респондентів щодо факторів, які мотивують 

до самостійної роботи 
  



2.7. Укажіть причини вибору навчання в аспірантурі ОДАУ? 
 

За результатами опитування встановлено, що переважна більшість 

опитаних здобувачів – 71,4% - відзначили, що вже навчався в цьому 

університеті. Поряд із цим, 40% респондентів відзначили, що хотіли отримати 

більш високий рівень кваліфікації. Рекомендували аспірантуру в ОДАУ 28,6% 

респондентів. Крім цього 31,4 % респондентів зазначили, що навчання 

відповідає їх очікуванням, а 25,7% опитуваних вважають, що випускники 

аспірантури ОДАУ мають привабливу перспективу. 

 

 

Рис. 2.7 – Розподіл думок респондентів щодо вибору навчання в 

аспірантурі ОДАУ 
 

 

 

2.8. Чи знаєте Ви, що Ваше навчання відбувається у відповідності до 

затвердженої освітньо-наукової програми і яка її ціль? 
 

Більше 97 % респондентів зазначили, що обізнані в тому, що  навчання 

відбувається у відповідності до затвердженої освітньо-наукової програми та 

знають її цілі.  

 

 

Рис. 2.8 – Розподіл думок респондентів щодо обізнаності у освітньо-

науковій програмі та її цілях 
 

  



2.9. Як Ви оцінюєте достатність обсягу часу, який виділяється на 

вивчення навчальних дисциплін? 

 

За результатами опитування встановлено, що переважна більшість 

опитаних здобувачів – 62,9%, відзначили достатній обсяг часу, що виділяється на 

навчальні дисципліни. Поряд із цим, для 34,3% респондентів обсяг більш ніж 

достатній, а для 5,7 % не цілком достатній. 

 

 

Рис. 2.9 – Розподіл думок респондентів щодо достатності обсягу часу, 

який виділяється на вивчення навчальних дисциплін 
 

 

2.10. Які проблеми якості організації навчання потребують вирішення? 

 

За результатами опитування встановлено, що основними проблемами якості 

організації навчального процесу в аспірантурі ОДАУ є: стан дослідницьких 

лабораторій – 42,9 %; мобільність – 25,7 %; одержання неформальної освіти – 

14,3%; можливість росту, як майбутнього НПП – 31,4 %; урахування 

стейкхолдерів – 8,6 %; забезпечення літературою – 31,4 %. Поряд з цим, 5,7 % 

респондентів влаштовує якість організації навчання, а іще 5,7 % опитуваних 

вважають, що проблеми відсутні. 

 

 

Рис. 2.10 – Розподіл думок респондентів щодо проблем якості 

організації навчання, які потребують вирішення 



3. ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В 

АСПІРАНТУРІ 

 

3.1 Як викладач стимулював інтерес до предмету? 

 

За результатами опитування встановлено, що переважна більшість 

респондентів – 68 % оцінює стимулювання інтересу викладачем до предмету 

на «відмінно», 28 % – на «добре» та 4 % – на «задовільно». 

 

 

Рис. 3.1 – Розподіл думок респондентів щодо якості стимулювання 

інтересу до предмету (якість викладання лектора за шкалою від 1 до 5) 
 

 

3.2 Чітко визначив цілі ? 

 

За результатами опитування встановлено, що всі викладачі чітко 

визначили цілі навчання, зокрема оцінку 5 (за 5-бальною шкалою) пославило 

76 % респондентів, а оцінку 4 – 24 %. 

 

 

Рис. 3.2 – Розподіл думок респондентів щодо визначення цілі навчання 

викладачами (за шкалою від 1 до 5) 
 

  



3.3 Презентації виконані на високому рівні? 

 

За результатами опитування респондентів встановлено, що презентації 

лекційного матеріалу у 82 % випадків виконані на високому методичному 

рівні (оцінка 5 балів за 5-бальною шкалою) і у 18 % випадків на достатньому 

рівні (оцінка 4 бали за 5-бальною шкалою). 

 

 
 

Рис. 3.3 – Розподіл думок респондентів щодо якості презентацій (за шкалою 

від 1 до 5) 
 

 

 

3.4 Використовував цікаві приклади та ілюстрації (Оцініть якість 

викладання лектора за шкалою від 1 до 5) 

65 % респондентів високо оцінюють якість викладання лектора та його 

вміле застосування цікавих прикладів та ілюстрацій (на 5 балів за 5-бальною 

шкалою). 32 % респондентів оцінюють використання прикладів та ілюстрацій 

лектора на 4 бали, і лише 3 % на 3 бали за 5-бальною шкалою. 

 

 
 

Рис. 3.4 – Розподіл думок респондентів щодо прикладів та ілюстрацій лектора 

(за шкалою від 1 до 5) 

 

  



3.5 Викликав питання і роботу аудиторії (Оцініть якість викладання 

лектора за шкалою від 1 до 5) 

 

Встановлено, що 68 % респондентів високо оцінюють вмілу роботу в 

аудиторії лекторів (на 5 балів за 5-бальною шкалою), а решта 32 % 

респондентів оцінюють роботу лектора в цьому напрямку на 4 бали за 5-

бальною шкалою. 

 

 
 

Рис. 3.5 – Розподіл думок респондентів щодо зворотного зв’язку лектора з 

аудиторією (за шкалою від 1 до 5) 

 

 

3.6 Був доступний позааудиторний час (Оцініть якість викладання 

лектора за шкалою від 1 до 5) 

 

Встановлено, що 77 % респондентів могли зв’язатися з викладачами в 

позааудиторний час, тоді, як решта 23 % респондентів стверджують про 

відсутність зв’язку з викладачем у позааудиторний час. 

 

 
 

Рис. 3.6 – Розподіл думок респондентів щодо доступності викладачів у 

позааудиторний час (за шкалою від 1 до 5) 

 

 

  



4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Чи доступні Вам підручники, монографії та інші методичні 

матеріали в електронній та друкованій формі? 

 

За результатами опитування встановлено, що 100 % здобувачів 

повністю забезпечено доступ до підручників, монографій та інших 

методичних матеріалів в електронній та друкованій формі. 

 

 

Рис. 4.1. – Думка респондентів про доступ до підручників, монографій та 

інших методичних матеріалів в електронній та друкованій формі 

 

 

 

4.2. Чи задоволені Ви комп’ютерним забезпеченням освітнього 

процесу? 

 

Більшість респондентів (94 %) задоволені комп’ютерним забезпеченням 

освітнього процесу. Поряд з цим 6 % опитаних здобувачів вважають рівень 

забезпечення комп’ютерами освітнього процесу недостатнім. 

 

 
 

Рис. 4.2. – Думка респондентів про стан комп’ютерного забезпечення 

освітнього процесу 

  



4.3. Чи задоволені Ви роботою бібліотеки? 

 

За результатами опитування респондентів встановлено, що роботою 

бібліотеки повністю задоволені 65 % аспірантів. В більшій мірі задоволені 42 

% і 7,7 % задоволені не в повній мірі. 

 

 
 

Рис. 4.2. – Думки респондентів про якість роботи бібліотеки 

 

 

 

 
 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Результатом навчання за освітньо-науковою програмою є фахівець, 

здатний розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної 

діяльності. У результаті навчання за освітньо-науковою програмою здобувач 

набуває глибинні знання зі спеціальності, оволодіває етикою та методологією 

наукового дослідження, сучасними методами наукового дослідження 

відповідно до напрямку наукового проекту. Освітньо-наукова програма 

включає поглиблене вивчення спеціальності за напрямком наукового 

дослідження; розвиток мовних компетенцій та комунікаційних навичок; 

засвоєння технології презентації результатів наукового дослідження та інших 

компетенцій, які є необхідними для виконання оригінального наукового 

дослідження, впровадження наукових результатів у професійну діяльність та 

інші сектори суспільства. Підготовка докторів філософії за освітньо-науковою 

програмою є базисом для наступної професійної діяльності і є важливою для 

самореалізації та подальшого кар’єрного росту. 

Реалізація освітньо-наукової програми здобувачів третього (освітньо- 

наукового) рівня відбувається з урахуванням принципів людиноцентрованого 

підходу. Здобувачі мають можливості для формування та здійснення 

індивідуальної освітньої траєкторії та високо оцінюють рівень методичної та 

змістовної підтримки у підготовці дисертаційного дослідження. В цілому 

перелік обов’язкових дисциплін та дисциплін вільного вибору відповідає 

науковим інтересам аспірантів, та, на їхню думку, забезпечує підготовку до 

викладацької та дослідницької діяльності. Здобувачі задоволені організацією 

освітнього процесу (формами, методами навчання і контролю знань, обсягом 

часу, структуруванням навчального матеріалу дисциплін, об’єктивністю 

оцінювання, забезпеченням навчально-методичними матеріалами та технічним 

обладнанням) та високо оцінюють професійну майстерність науково- 

педагогічних працівників. Здобувачі задоволені умовами освітнього 

середовища ОДАУ, режимом та умовами роботи наукової бібліотеки. 

Більшість здобувачів зацікавлені в участі у програмах міжнародної 

академічної мобільності. 


