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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про анкетування аспірантів Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України (далі 
– Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства. 

1.2. Положення визначає порядок організації та проведення 
анкетування в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
Національної академії наук України (далі – Інститут).  

1.3. Анкетування проводиться серед аспірантів.  
1.4. Анкетування проводиться кожного семестру.  
1.5. Анкетування проводить відділ аспірантури Інституту. 
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ АНКЕТУВАННЯ 
 

2.1. Метою анкетування є стимулювання професійного зростання та 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, узгодження 
результатів діяльності Інституту з вимогами Міністерства освіти і науки 
України, врахування інтересів та пропозицій аспірантів під час 
формулювання цілей та програмних результатів навчання, визначення рівня 
задоволеності аспірантів, організаційною, інформаційною, консультативною 
та соціальною підтримкою.  

2.2. Завдання анкетування - отримання надійної та якісної інформації 
про:  

- професійний рівень науково-педагогічних працівників;  
- актуальність освітньої програми;  
- змістовне наповнення освітньої програми та відповідність потребам 

та запитам аспірантів;  
- навчання і викладання за освітньою програмою;  
- контрольні заходи, оцінювання аспірантів та академічну 

доброчесність; 
2.3. Анкетування розглядається як елемент моніторингу системи 

контролю за якістю освітнього процесу. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАННЯ 
 

3.1. Опитування здійснюється з використанням затверджених Вченою 
радою Інституту анкет. Посилання на анкети на сайті Інституту.  

3.2. Опитування є анонімним.  
3.3. Учасниками опитування є аспіранти Інституту.  
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3.4. Відділ аспірантури за участі представників Ради молодих вчених 
Інституту кожного семестру організовує анкетування аспірантів з метою 
оцінки роботи науково-педагогічних працівників за попередній (або 
поточний семестр, якщо анкетування проводиться в кінці семестру) семестр 
та один раз на рік для визначення рівня задоволеності аспірантів освітньою, 
організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною 
підтримкою. 

3.5. Питання анкети стосуються 10 критеріїв забезпечення, а саме:  
- змісту освітньо-наукової програми (ОНП) та повноцінності підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії; 
- доступу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до 

освітньо-наукової програми та визнання результатів навчання, отриманих в 
ЗВО та інших закладах освіти; 

- навчання і викладання за освітньо-науковою програмою; 
- контрольних заходів, оцінювання та академічної доброчесності; 
- викладачів, освітнього середовища та матеріального забезпечення 

освітнього процесу; 
- внутрішнього забезпечення якості ОНП, прозорості та публічності; 
- виконання критерію «Навчання через дослідження». 

 
4. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ АНКЕТУВАННЯ 

 
4.1. Анкетування може проводитися з використанням друкованих анкет 

і опрацьовуватися в ручний спосіб або в електронній формі, що розміщена на 
сайті Інституту. 

4.2. На основі отриманих даних відділ аспірантури вираховує середній 
бал за кожним критерієм оцінки якості третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти. 

4.3. Аналіз отриманої інформації здійснюється відділом аспірантури.  
4.4. До опрацювання матеріалів можуть залучатися фахівці відділів 

Інституту. 
4.5. Матеріали анкетування узагальнюються і передаються для 

ознайомлення керівництву Інституту та відділів з подальшим обговоренням 
на Вченій раді Інституту. 

4.6. За результатами анкетування керівництво Інституту може 
застосовувати різні форми адміністративного впливу.  

 
 
 

 


