
Шановний колеги! 

З метою забезпечення зворотного зв'язку з аспірантами і поліпшення організації 

процесу навчання в аспірантурі ТНЕУ просимо Вас відповісти на питання запропонованої 

анкети. Отримані дані будуть розглянуті та враховані в роботі з організації освітнього 

процесу та наукової діяльності. Дякуємо за співпрацю.  

 

АНКЕТА  

 

1. Звідки Ви отримуєте інформацію про різні сфери життя університету? (оберіть 

все необхідне) 

1. На нарадах і конференціях, що проводяться у ЗВО 

2. З оголошень відділу аспірантури 

3. На засіданнях кафедри 

4. На сайті університету 

5. З університетських ЗМІ 

6. При особистому спілкуванні з іншими аспірантами і колегами по кафедрі 

2. Як Ви оцінюєте освітню програму, за якою Ви навчаєтеся в аспірантурі? (один 

варіант відповіді) 

1. Як оптимальну 

2. Як складну і надмірно об'ємну 

3. Як нескладну і поверхневу 

3. Оцініть Вашу участь у роботі кафедри, до якої Ви прикріплені в якості 

аспіранта (один варіант відповіді) 

1. Беру активну участь у навчальній та науковій роботі кафедри, що допомагає 

підготовці до захисту дисертації 

2. Беру участь в роботі кафедри відповідно до плану роботи аспіранта 

3. Беру участь в роботі кафедри час від часу 

4. Охарактеризуйте Ваші взаємини зі співробітниками кафедри (один варіант 

відповіді) 

1. Хороші, можу розраховувати на консультацію з питань педагогічної практики і 

наукової роботи 

2. Офіційні, в межах посадових обов'язків 

3. Складні, співробітники бачать в мені конкурента 

5. Як часто Ви зустрічаєтеся з науковим керівником і з чиєї ініціативи? (один 

варіант відповіді) 

1. Науковий керівник регулярно призначає мені зустрічі, під час яких перевіряє і 

коригує хід мого дослідження 

2. Науковий керівник завжди погоджується зустрітися зі мною, якщо я його про це 

прошу 

3. Науковий керівник дуже зайнятий і зустрітися з ним завжди важко 

6. Як Ви оцінюєте ефективність роботи Вашого наукового керівника з підготовки 

дисертації та наукових публікацій? (один варіант відповіді) 

1. Висока (керівник бере активну участь в дослідженні: надає теоретичну, методичну та 

організаційну допомогу в підготовці дослідження та навчанні в аспірантурі) 

2. Задовільна (при звернені з конкретним питанням або проблемою керівник завжди їх 

вирішує) 

3. Посередня (наукове керівництво здійснюється на нерегулярній основі) 

7. Якщо у вас є труднощі в роботі з дисертацією, то чим вони обумовлені? (оберіть 

не більше 2-х варіантів) 

1. Невідповідністю теми дисертації нинішній професійній діяльності 

2. Невідповідністю теми науковим інтересам 

3. Відсутністю остаточної теми дослідження 

4. Трудомісткістю експериментальної частини 

5. Відсутністю відповідного лабораторно-технічного забезпечення 



6. Великими матеріальними витратами на розробку теми 

7. Відсутністю наукової допомоги в розробці теми дисертації 

8. Занадто велика завантаженість громадською і навчально-методичною роботою 

8. Що вплинуло на вибір Вами теми наукового дослідження? (один варіант 

відповіді) 

1. Тема була визначена моїм науковим керівником, з урахуванням моїх наукових 

інтересів і наукового досвіду керівника 

2. Ця тема була мені цікава, і сформована мною самостійно 

3. Тему наукового дослідження визначив мій науковий керівник одноосібно 

 

9. Наскільки Ви задоволені матеріально-технічною базою університету для 

наукової роботи аспірантів (бібліотечні фонди, електронні бази даних, техніка, комп'ютери, 

необхідні для навчального процесу і наукової діяльності тощо) 

1. Повністю задоволений 

2. Частково задоволений 

3. Зовсім не задоволений 

10. Ким Ви плануєте працювати після закінчення аспірантури? (оберіть один 

варіант) 

1. Науковим співробітником 

2. Викладачем 

3. Фахівцем за профілем дисертації, не пов'язаним з наукою і освітою 

4. Фахівцем іншого профілю 

5. Важко відповісти 

11. Які причини зумовили Ваш вступ до аспірантури? (оберіть не більше 3-х 

варіантів) 

1. Бажання підвищити свій освітній рівень 

2. Бажання стати викладачем у ЗВО 

3. Можливість захистити кандидатську дисертацію 

4. Бажання отримати престижну роботу 

5. Бажання залишитися працювати у ЗВО 

7. Бажання успішно просуватися по службі, зробити кар'єру 

8. Сімейні обставини 

9. Бажання мати високооплачувану роботу 

10. Бажання продовжити освіту 

11. Бажання не йти в армію 

12. Престижність наукового звання 

13. Інтерес до наукової діяльності 

12. Вкажіть курс навчання? 

1. Перший 

2. Другий 

3. Третій  

4. Четвертий  

 


