
Результати опитування аспірантів зі спеціальності 102- хімія 

1.  Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін) освітньої програми (ОП) для 

успішної роботи за фахом? 
Так – 50% 

Ні – 0% 

Частково – 50% 

2. Як Ви  вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної 

діяльності? 
Так – 50% 

Ні – 0% 

Частково – 50% 
3. Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з ОП підготовки фахівців Вашої 

спеціальності? 

Таких не має 

4. Чи реалізовується за Вашою спеціальністю вільний вибір дисциплін циклу загальної 

підготовки 
Так – 100% 

Ні – 0% 

Частково – 0% 

5. Чи реалізовується за Вашою спеціальністю  вільний вибір дисциплін циклу професійної 

підготовки? 

Так – 100% 

Ні – 0% 

Частково – 0% 

6. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикл дисциплін загальної 

підготовки? 

Комп’ютерними  

7. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикл дисциплін професійної 

підготовки? 

Таких немає 

8. Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в ОП Вашої спеціальності? 

Так – 100% 

Ні – 0% 

Частково – 0% 

9. Чи порушується, на Вашу думку, логіка викладання дисциплін ОП Вашої спеціальності 

(напряму підготовки)? 

Так –50% 

Ні – 50% 

Частково – 0% 

10. Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін ОП Вашої 

спеціальності? Якщо так, то наведіть приклади. 

Так – 50% 

Ні – 50% 

Частково – 0% 

11. Чи співпали Ваші очікування щодо ОП Вашої спеціальності з її реальним змістом? 

Так – 50% 

Ні – 0% 

Частково – 50% 

12. Які саме очікування щодо ОП Вашої спеціальності не здійснились? 

Таких немає 

13. Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для Вашої спеціальності? 



Викладацьке спрямування 

14. Чи вистачає, на Вашу думку, досвіду викладання та педагогічних навичок викладачам? 

Так – 100% 

Ні – 0% 

Частково – 0% 

15. Як, Ви вважаєте, на що необхідно робити нахил при викладанні дисциплін? 

Розширення знань – 0% 

Здобуття практичних навичок – 50% 

Більш глибоке розуміння – 50% 

Свій варіант – 0% 

16. Що б Ви порадили для покращення якості проведення занять, для більш якісного 

засвоєння курсу? 

Спрямованість на формування практичних навичок 

 


