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МОНІТОРИНГ  

щодо якості освітньої програми «Суднобудування» 

 

Учасниками анкетування були аспіранти, які навчаються за освітньо-

науковою програмою «Суднобудування». В опитуванні взяли участь 9 осіб. 

Анкета для опитування аспірантів щодо якості освітньої програми включала 

19 запитань. Анкетування було анонімне. 

Результати опитування наступні: 

1. Чи забезпечить зміст освітньої програми (набір нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін) Вашу успішну діяльність за спеціальністю? 

Результати опитування наведено на рис.1. 

 

Рисунок 1 

2. Чи можете Ви назвати навчальні дисципліни які, на Вашу думку, 

найбільш актуальні для майбутньої спеціальності? 

Кількість вибору відповідей не обмежувалась. Респондентами вказано 

на усі нормативні дисципліни, що входять та навчального плану підготовки 

докторів філософії. 

3. Чи всі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для фахової діяльності 

та особистісного зростання? 

Так 66,7% 
Ні 11,1% 
Частково 22,2% 

 

4. Чи дотримується, на Вашу думку, логічний взаємозв'язок у процесі 

викладання дисциплін за освітньою програмою, за якою Ви навчаєтеся? 

Так 88,9% 
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Ні 0,0% 
Частково 11,1% 

 

5. Чи помітили Ви дублювання змісту навчальних дисциплін у структурі 

освітньої програми Вашої спеціальності? 

Так 0,0% 
Ні 88,9% 
Частково 11,1% 

 

6. Які дисципліни, на Вашу думку, варто ще включити у загальний блок 

освітньої програми для забезпечення соціальних навичок (soft skills)? 

Кількість вибору відповідей не обмежувалась. Респондентами вказано: 

Педагогіка вищої школи, Психологія, Менеджмент та керівництво. 

 

7. Які дисципліни, на Вашу думку, варто ще включити у професійний 

блок освітньої програми? 

Кількість вибору відповідей не обмежувалась. Найчастіше вказані: 

Конструювання та проєктування виробів з композиційних матеріалів, 

Суднобудівні САПР, Правила та нормативні документи кваліфікаційних 

товариств. 

8. Чи достатній обсяг практичної підготовки у структурі Вашої 

освітньої програми? 

Так 77,8% 
Ні 0,0% 
Важко відповісти 11,1% 
Інше 11.1% 

9. Чи здійснюється за Вашою освітньою програмою вільний вибір 

навчальних дисциплін? 

88,9 % респондентів відповіли, так. 

10. Назвіть загальні компетентності, які формує у Вас освітня? 

Результати опитування наведено на рис.2. 
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Рисунок 2 

11. Назвіть спеціальні (фахові, предметні) компетентності, які формує 

у Вас освітня програма? 

Результати опитування наведено на рис.3. 

 

Рисунок 3 

12. Надайте оцінку: "Чи співпадають Ваші очікування щодо освітньої 

програми з її змістом та шляхами реалізації?" 

Результати опитування наведено на рис.4. 

 

Рисунок 4 

13. Чи забезпечено Вам можливість формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних 
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дисциплін? 

Так 77,8% 
Ні 22,2% 

 

14. Чи стикалися Ви особисто з випадками дискримінації за будь-якими 

ознаками з боку викладачів (або співробітників Університету)? 

100 % респондентів відповіли, ні. 

15. Чи брали Ви участь у заходах, присвячених роз’ясненню необхідності 

академічної доброчесності здобувачів вищої освіти? 

100 % респондентів відповіли, так. 

16. Освітнє середовище Університету є безпечним для Вашого життя 

і здоров’я? 

100 % респондентів відповіли, так. 

17. Університет забезпечує безоплатний доступ до відповідної 

інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, 

наукової діяльності в межах освітньої програми? 

Так 88,0% 
Ні 0,0% 
Частково 11,1% 

 

18. Правила проведення контрольних заходів забезпечують 

об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження 

результатів контрольних заходів і їх повторного проходження? 

100 % респондентів відповіли, так. 

19. Ваші побажання та пропозиції щодо підвищення якості освіти в 

Університеті 

Кількість вибору відповідей не обмежувалась. Респонденти вказали 

наступне: 

1. Підвищувати матеріальне забезпечення наукової діяльності, вчених і 

викладачів 

2. Збільшити кількість аудиторних годин. 

 

За результатами опитування необхідно зазначити, що є певні 
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можливості щодо удосконалення та покращання якості підготовки докторів 

філософії у Національному університеті кораблебудування імені Макарова за 

освітньо-науковою програмою «Суднобудування» та з цією метою 

пропонується вжити наступні заходи: 

1. Регулярно проводити моніторинг здобувачів вищої освіти щодо 

якості підготовки докторів філософії та виявляти слабкі сторони з метою 

подальшого удосконалення. 

2. Робочій групі ОНП «Суднобудування» потрібно: 

– провести заходи щодо усунення дублювання змісту навчальних 

дисциплін у структурі освітньої програми. 

– розглянути можливість розширення переліку вибіркових дисциплін, а 

саме: Педагогіка вищої школи, Конструювання та проєктування виробів з 

композиційних матеріалів, Морехідні якості кораблів, суден та морських 

плавучих споруд тощо. 

 

Гарант ОНП «Суднобудування» В.О.Нєкрасов 
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МОНІТОРИНГ  

якості освітнього процесу підготовки докторів філософії  

та освітньої діяльності 

у Національному університеті кораблебудування імені Макарова  

за освітньо-науковою програмою «Суднобудування»  

 

Учасниками анкетування були аспіранти, які навчаються за освітньо-

науковою програмою «Суднобудування». В опитуванні взяли участь 8 осіб. 

Анкета для опитування аспірантів щодо якості освітньої програми включала 

48 запитань. Основні запитання анкети мали на меті встановити: 

– рівень задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, 

організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною 

підтримкою; 

– дотримання політики та процедури врегулювання конфліктних 

ситуацій; 

– дотримання академічної доброчесності. 

Анкетування було анонімне. Результати опитування представлені у 

додатку. 

100 % респондентів відповіли, що своєчасно мали доступ до всіх 

необхідних джерел інформації щодо організації навчального процесу.  

Більшість респондентів відмітили, що ознайомлені із процедурами 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів між викладачем і студентом 

та порядком оскарження процедури проведення та результатів контрольних 

заходів. 

Опитування виявило, що з поняттям «академічна доброчесність» 

знайомі практично всі респонденти.  

Основними причинами виникнення академічної недоброчесності в 

університеті, на думку респондентів є обмежений доступ до необхідної 

інформації, необхідність виконання великого обсягу письмових робіт, 

відсутнє покарання за плагіат, звичка використовувати чужі праці без 

посилань.  
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Усі опитані респонденти брали участь  у заходах, присвячених 

роз’ясненню необхідності академічної доброчесності здобувачів вищої 

освіти. 

За результатами опитування необхідно зазначити, що є певні 

можливості щодо удосконалення та покращання якості підготовки докторів 

філософії у Національному університеті кораблебудування імені Макарова за 

освітньо-науковою програмою «Суднобудування»  та з цією метою 

пропонується регулярно проводити моніторинг здобувачів вищої освіти 

щодо якості підготовки докторів філософії та виявляти слабкі сторони з 

метою подальшого удосконалення. 

 

Гарант ОНП 

«Суднобудування»  В.О.Нєкрасов 



8 ответов

Принимать ответы

Оберіть з переліку рівень вищої освіти:

8 ответов

Оберіть із переліку назву спеціальності, на якій Ви навчаєтесь:

8 ответов

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

Бакалавр
Магістр
Доктор філософії

100%

Доктор філософії
8 (100%)

131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
134 Авіаційна та ракетно-космічна
техніка
135 Суднобудуваня

100%

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості 

Вопросы Ответы 8

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ru&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1L9QjYkYcq5UqWjnirYCLq-wErY9wPzs8ZQkV8D7MUlk/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Оберіть із переліку назву освітньої програми, на якій Ви навчаєтесь:

8 ответов

На якій формі навчання Ви навчаєтесь:

8 ответов

1. Чи забезпечено Вам можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії,
зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін?

8 ответов

Суднові машини та механізми
Суднобудування

2/2

100%

денна
заочна

100%

Так
Ні

12,5%

87,5%



2. Наскільки Ви задоволені навчанням за обраною освітньою програмою?

8 ответов

3. Наскільки, на Вашу думку, актуальна освітня програма на якій ви навчаєтесь, у світлі
найновіших досліджень у відповідній галузі?

8 ответов

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (12,5 %)

2 (25 %)

5 (62,5 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (12,5 %)

2 (25 %)

5 (62,5 %)



4. Наскільки Ви задоволені доступністю розміщення та інформативністю графіків
освітнього процесу та розкладів?

8 ответов

5. Оцініть обґрунтованість навантаження на здобувача вищої освіти (кількість дисциплін
на семестр, кількість годин аудиторної і самостійної роботи на тиждень. тощо)?

8 ответов

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (12,5 %)

2 (25 %)

5 (62,5 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (37,5 %)

5 (62,5 %)



6. Оцініть організацію Університетом наукових та практичних заходів (конференцій,
тренінгів, дискусій, зустрічей із зарубіжними лекторами)?

8 ответов

7. Наскільки ви задоволені доступністю навчальної і наукової літератури бібліотеки
університету та репозитарію?

8 ответов

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
1 (12,5 %)

3 (37,5 %)

4 (50 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (25 %)

6 (75 %)



8. Наскільки Ви задоволені організацією освітнього процесу (розклад занять, змінне
навчання) в Університеті?

8 ответов

9. Наскільки Ви задоволені якістю методичного забезпечення (забезпечення
навчальною літературою) в Університеті?

8 ответов

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

4 (50 %) 4 (50 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (37,5 %)

5 (62,5 %)



10. Наскільки Ви задоволені інноваційністю методів викладання в Університеті?

8 ответов

11. Наскільки Ви задоволені Вашим сформованим рівнем володіння усною та письмовою
формою іноземної мови?

8 ответов

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (37,5 %)

5 (62,5 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (25 %) 2 (25 %)

4 (50 %)



12. Наскільки Ви задоволені якістю викладання професійно спрямованих дисциплін в
Університеті?

8 ответов

13. Наскільки Ви задоволені організацією та місцем проходження практики в
Університеті?

8 ответов

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (12,5 %)

7 (87,5 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
1 (12,5 %)

3 (37,5 %)

4 (50 %)



14. Наскільки Ви задоволені організацією науково-дослідної роботи здобувачів вищої
освіти в Університеті?

8 ответов

15. Наскільки Ви задоволені можливостями отримання додаткових знань в Університеті
(консультації, семінари, тренінги, сертифіковані курси)?

8 ответов

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
1 (12,5 %)

3 (37,5 %)

4 (50 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (37,5 %)

5 (62,5 %)



16. Які технології, методи викладання були для Вас легко доступними, зрозумілими і
такими, що зміст освіти добре і надовго запам’ятався? (можна вибрати декілька)

8 ответов

17. Яка форма навчання виявилася для Вас найбільш зручною?

8 ответов

18. Виберіть найбільш зручні для Вас методи оцінювання навчальних досягнень:

8 ответов

0 2 4 6 8

словесний метод (лекція, дис…

практичний метод (лаборатор…

наочний метод (метод ілюстр…

робота з навчально-методичн…

відеометод у сполученні з но…

дослідна робота студентів;

групові (балінтовська група, т…

ігрові методи (гра-імітація, гр…

інтерактивні методи (майстер…

спонукальний (заохочення, с…

7 (87,5 %)7 (87,5 %)7 (87,5 %)

7 (87,5 %)7 (87,5 %)7 (87,5 %)

4 (50 %)4 (50 %)4 (50 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)

5 (62,5 %)5 (62,5 %)5 (62,5 %)

3 (37,5 %)3 (37,5 %)3 (37,5 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)

3 (37,5 %)3 (37,5 %)3 (37,5 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 1 2 3 4

аудиторні (лекційні, практичні,
семінарські, лабораторні);

позааудиторні (індивідуальні,
конференції, «круглі столи»,…

самостійна робота
(самоконтроль, самоорганіза…

змішана форма навчання;

дистанційна форма навчання.

4 (50 %)4 (50 %)4 (50 %)

3 (37,5 %)3 (37,5 %)3 (37,5 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)

2 (25 %)2 (25 %)2 (25 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)

0 1 2 3 4 5

екзамен;

залік;

комплексні іспити;

контрольна робота;

письмове опитування;

письмове творче завдання;

експрес-опитування.

5 (62,5 %)5 (62,5 %)5 (62,5 %)

2 (25 %)2 (25 %)2 (25 %)

2 (25 %)2 (25 %)2 (25 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)

2 (25 %)2 (25 %)2 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)



19. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених в освітній
програмі цілей та програмних результатів навчання?

8 ответов

20. На Вашу думку, хто повинен бути залучений до викладання навчальних дисциплін:

8 ответов

21. Університет залучає до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків,
експертів галузі, представників роботодавців?

8 ответов

Так
Ні

100%

0 1 2 3 4 5

професіонали-практики;

представники роботодавців;

експерти в галузі Вашої
спеціальності;

5 (62,5 %)5 (62,5 %)5 (62,5 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)

5 (62,5 %)5 (62,5 %)5 (62,5 %)

Так
Ні37,5%

62,5%



22. Як Ви сприймаєте ініціативу щодо залучення до освітнього процесу професіоналів-
практиків, представників роботодавців, експертів у галузі вашої спеціальності?

8 ответов

23. Чи забезпечить зміст освітньої програми (набір обов`язкових та вибіркових
навчальних дисциплін) Вашу майбутню успішну діяльність за спеціальністю?

8 ответов

Позативно
Нейтрально
Негативно

100%

Так
Ні

12,5%

87,5%



24. Назвіть навчальні дисципліни які, на Вашу думку, найбільш актуальні для майбутньої
спеціальності:

8 ответов

25. Чи всі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для фахової діяльності та
особистісного зростання?

8 ответов

Теорія корабля, проектування, методологія, англійська мова

Теорія проектування, ККК

Наукові основи технології суднобудування; Науково-технічні основи механізації та автоматизації
суднобудівного виробництва; Наукові основи підготовки виробництва в суднобудуванні, ремонту та
реновації суден і кораблів; Спеціальні питання міцності суден та морських плавучих споруд; Фахова
іноземна мова (англійська); Математичне моделювання при проектуванні засобів океанотехніки

Проектування

Сучасні проблеми теорії корабля та проєктування суден

Сучасні проблеми теорії корабля та проєктування суден; Наукові основи технології суднобудування

Філософія, англійська мова.

важко відповісти

Так
Ні

12,5%

87,5%



26. Чи дотримується, на Вашу думку, логічний взаємозв’язок у процесі викладання
дисциплін за освітньою програмою, за якою Ви навчаєтеся?

8 ответов

27. Які дисципліни, на Вашу думку, варто включити у гуманітарний блок освітньої програми:

8 ответов

Педагогіка вищої школи

соціологія, управління проектами

Предмет, який би допоміг зрозуміти, як працювати з робочими на заводі

Право

Менеджмент та навички керівництва

Більше уваги приділяти філософії

важко відповісти

Так
Ні

100%



28. Які дисципліни, на Вашу думку, варто включити у професійно-практичний блок освітньої
програми?

8 ответов

все включено

Предмет, який би допоміг зрозуміти, як працювати з робочими на заводі

Суднобудівні САПР, Правила та нормативні документи кваліфікаційних товариств

Методики проектування

....

Морехідні якості кораблів, суден та морських плавучих споруд

Філософію

важко відповісти

29. Чи достатній обсяг практичної підготовки у структурі Вашої освітньої програми?

8 ответов

Так
Ні
важко відповісти

12,5%

25%

62,5%



30. Правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність
екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх
повторного проходження?

8 ответов

31. Строки, форми контрольних заходів та критерії оцінювання розміщуються на
офіційному веб сайті навчального закладу?

8 ответов

32. На Вашу думку, чи об’єктивний розподіл кількості балів за складовими системи
накопичення балів?

8 ответов

Так
Ні

100%

Так
Ні

12,5%

87,5%

Так
Ні

100%



33. Механізми та процедури контрольних заходів дозволяють повторне проходження
форм контролю ?

8 ответов

34. У навчальному закладі передбачена процедура оскарження результатів
контрольних заходів?

8 ответов

35. На Вашу думку оцінювання знань у нашому Університеті є:

8 ответов

Так
Ні
не знаю
важко відповісти12,5%

12,5%12,5%

62,5%

Так
Ні
сподіваюсь
важко відповісти12,5%

12,5%

75%

повністю об'єктивним;
частково об'єктивним;
важко відповісти;
частково необ'єктивним;
повною мірою необ'єктивним.

12,5%

12,5%

75%



36. Університет забезпечує безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, наукової діяльності в межах освітньої
програми?

8 ответов

37. Освітнє середовище Університету є безпечним для Вашого життя і здоров’я?

8 ответов

38. Чи надає Вам Університет організаційну, інформаційну та консультативну підтримку?

8 ответов

Так
Ні

100%

Так
Ні

100%

Так
Ні

100%



39. Чи надає Вам Університет соціальну підтримку?

8 ответов

40. Чи існує в Університеті проблема плагіату серед здобувачів вищої освіти?

8 ответов

41. Які, на Вашу думку, причини виникнення академічної недоброчесності існують в
Університеті? (можна вибрати декілька)

8 ответов

Так
Ні
не користувалась
важко відповісти12,5%

12,5%12,5%

62,5%

Так
Ні
не знаю25%

75%

0 1 2 3

обмежений доступ до
необхідної інформації;

відсутність покарання за
плагіат;

необхідність великого обсягу
письмових робіт;

звичка використовувати чужі
праці без посилань;

не існує.

2 (25 %)2 (25 %)2 (25 %)

2 (25 %)2 (25 %)2 (25 %)

3 (37,5 %)3 (37,5 %)3 (37,5 %)

2 (25 %)2 (25 %)2 (25 %)

1 (12,5 %)1 (12,5 %)1 (12,5 %)



42. Чи брали Ви участь у заходах, присвячених роз’ясненню необхідності академічної
доброчесності здобувачів вищої освіти?

8 ответов

43. Чи знайомі Ви з підрозділами, що можуть допомогти в складних ситуаціях та
процедурою вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією)?

8 ответов

44. Чи стикалися Ви особисто із випадками сексуальних домагань з боку викладачів
(або співробітників Університету)?

8 ответов

Так
Ні

100%

Так
Ні37,5%

62,5%

Так
Ні

100%



45. Якщо на попереднє питання ви відповіли «Так», то вкажіть будь ласка, про конкретні
випадки сексуальних домагань з боку викладачів (або співробітників Університету)?

0 ответов

Ответов на этот вопрос пока нет.

46. Чи стикалися Ви особисто із випадками хабарництва з боку викладачів (або
співробітників Університету)?

8 ответов

Якщо на попереднє питання ви відповіли «Так», то вкажіть будь ласка, про конкретні випадки
хабарництва в нашому Університеті?

0 ответов

Ответов на этот вопрос пока нет.

47. Чи стикалися Ви особисто з випадками дискримінації за будь-якими ознаками з боку
викладачів (або співробітників Університету)?

8 ответов

Так
Ні

100%

Так
Ні

100%



Якщо на попереднє питання ви відповіли «Так», то вкажіть будь ласка про конкретні випадки
дискримінації в нашому Університеті?

0 ответов

Ответов на этот вопрос пока нет.

48. Ваші побажання та пропозиції щодо підвищення якості освіти в Університеті

1 ответ

бажаю повернути колишню славу одному з найкращіх вузів України

Дякуємо за ваші відповіді!


