
66 ответов

Принимать ответы

Назва освітньої (професійної/наукової) програми (виберіть зі списку):

66 ответов

Факультет/навчально-науковий інститут (виберіть зі списку):

66 ответов

Спеціальність (виберіть зі списку):

66 ответов

Ступінь вищої освіти (виберіть зі списку):

66 ответов

Рік навчання (виберіть зі списку):

66 ответов

Оберіть аспекти навчального процесу, які, на Вашу думку, є найбільш важливими
(можна обрати кілька варіантів відповіді):

66 ответов

Відмітьте п’ять найбільш необхідних складових освітньої програми (*оцініть за
п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно):

Оберіть чинники, що, на Вашу думку, могли б посприяти підвищенню зацікавленості у
навчанні (можна обрати кілька варіантів відповіді):

66 ответов

Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної
діяльності (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» –
відмінно):

66 ответов

Чи хотіли б Ви брати участь в організації навчального процесу (готувати та проводити
лекції, здійснювати підбірку практичної інформації по темі і т. д.)?

66 ответов

Які джерела інформації Ви систематично використовуєте у навчанні (можна обрати
кілька варіантів відповіді)?

66 ответов

Оцініть організацію наукових і практичних заходів професійної діяльності (конференції,
тренінги, зарубіжні лектори, дискусії тощо) (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де:
«1» – незадовільно, «5» – відмінно):

66 ответов

Оцініть доступність навчальної і наукової літератури наукової бібліотеки НМАПО імені
П. Л. Шупика, в тому числі до наукометричних баз даних пошуку наукової літератури
(on-line) та репозитарію (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно,
«5» – відмінно):

66 ответов

Чи дотримуєтесь Ви правил академічної доброчесності під час навчального процесу:

66 ответов

Чи займаєтесь Ви дослідницькою роботою в Академії (можна обрати кілька варіантів
відповідей):

66 ответов

Чи задоволені Ви можливостями наукового зростання за Вашою спеціальністю (*оцініть
за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно):

66 ответов

Оцініть якість взаємодії співробітників адміністрації/кафедр/структурних підрозділів
Академії зі здобувачами вищої освіти (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» –
незадовільно, «5» – відмінно):

66 ответов

Наведіть, будь ласка, свою оцінку НМАПО, як закладу вищої освіти, за такими
критеріями:

Що Ви плануєте робити після закінчення Академії:

66 ответов

Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу?

17 ответов

Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу?

11 ответов

Інші пропозиції щодо покращення взаємодії здобувачів та співробітників адміністрації/
кафедр/структурних підрозділів Академії:

10 ответов

Дякуємо за участь в анкетуванні!

Академічне письмо, як правильно оформляти статті, тези, доповіді і т.д.

Без змін

Итегративная медицина (взаимодействие доказательной и альтернативной медицины)

Вважаю, що немає необхідності в додаткових дисциплінах

Делопроизводство

Додаткову іноземну мову (німецька/французька)

я вважаю, що необхідно збільшити кількість годин навчання на кафедрі іноземних мов

діловодство (українська мова)

організація клінічних досліджень

Без змін

Таких немає

Оставить все

0

З того, що я прослухала, виводити нічого не треба. Всі дисципліни важливі, актуальні та цікаві.

зменшити кількість аудиторних годин з філософії

-

філософія

Зменшити кількість філософії

Немає

Дякую

-

Заохочування співпраці на вищому рівні

0

В мене проблем у взаємодії не виникало.

ааавававва

Відносини з повагою

Хотілося би мати зарахованими в академічні години за спеціальністю ті, які були отримані на
семінарах, конференціях та симпозиумах як в Україні, так і за кордоном. Те, що цього немає -

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

091 "Біологія"
221 "Стоматологія"
222 "Медицина"
224 "Технології медичної діагностики
та лікування"
226 "Фармація"
228 "Педіатрія"
229 "Громадське здоров'я"

13,6%

72,7%

Хірургічний факультет
Терапевтичний факультет
Медико-профілактичний і
фармацевтичний факультет
Факультет підвищення кваліфікації
викладачів
Інститут сімейної медицини
Інститут стоматології
Український державний інститут реп…
Педіатричний факультет

22,7%

9,1%

10,6%

10,6%

28,8%

Акушерство та гiнекологiя
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Внутрiшнi хвороби
Гастроентерологiя
Гематологія та трансфузіологія
Гігієна та професійна патологія
Дитяча хiрургiя
Загальна практика - сiмейна медици…

1/5

12,1%

13,6%

13,6%

доктор філософії
Аспірант
Вища
навчаюсь
Ще не здобув
Аспірант
Спеціаліст
навчаюсь в аспірантурі

87,9%

1-й
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3-й
4-й

7,6%

34,8%

39,4%

18,2%
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Навчання за індивідуальними
програмами

Впровадження активних та
нетрадиційних …

Участь здобувачів у складенні
навчальни…

Оцінка здобувачами якості
викладання

Збільшення самостійних
завдань та, відп…

Залучення здобувачів до
наукових, зокре…

29 (43,9 %)29 (43,9 %)29 (43,9 %)
40 (60,6 %)40 (60,6 %)40 (60,6 %)

27 (40,9 %)27 (40,9 %)27 (40,9 %)
52 (78,8 %)52 (78,8 %)52 (78,8 %)

14 (21,2 %)14 (21,2 %)14 (21,2 %)
15 (22,7 %)15 (22,7 %)15 (22,7 %)

10 (15,2 %)10 (15,2 %)10 (15,2 %)
19 (28,8 %)19 (28,8 %)19 (28,8 %)

14 (21,2 %)14 (21,2 %)14 (21,2 %)
10 (15,2 %)10 (15,2 %)10 (15,2 %)

31 (47 %)31 (47 %)31 (47 %)
17 (25,8 %)17 (25,8 %)17 (25,8 %)

Співвідно…

Зрозумілі…

Спрямова…

Обґрунто…

Орган
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Впровадження нових методів
навчання

Професійність викладачів

Оновлення змісту навчальних
курсів

Особистість викладача

Можливість вибору викладача
дисципліни

40 (60,6 %)40 (60,6 %)40 (60,6 %)

15 (22,7 %)15 (22,7 %)15 (22,7 %)
20 (30,3 %)20 (30,3 %)20 (30,3 %)

21 (31,8 %)21 (31,8 %)21 (31,8 %)

25 (37,9 %)25 (37,9 %)25 (37,9 %)
25 (37,9 %)25 (37,9 %)25 (37,9 %)

18 (27,3 %)18 (27,3 %)18 (27,3 %)
28 (42,4 %)28 (42,4 %)28 (42,4 %)

18 (27,3 %)18 (27,3 %)18 (27,3 %)
2 (3 %)2 (3 %)2 (3 %)
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1 (1,5 %)1 (1,5 %)1 (1,5 %) 6 (9,1 %)

17 (25,8 %)
19 (28,8 %)

23 (34,8 %)

Так, було б цікаво
Ні, цим повинен займатись викладач
Так, але за умови допомоги викладача
Я взагалі не відвідую лекції

28,8%

33,3%

37,9%

0 20 40 60

Довідники, словники,
енциклопедії

Телебачення
Газети

Інтернет
Література іноземною мовою

Наукові журнали
Наукові книги

Навчально-методичні матеріали
розроблен…

вебінари

13 (19,7 %)13 (19,7 %)13 (19,7 %)
27 (40,9 %)27 (40,9 %)27 (40,9 %)

3 (4,5 %)3 (4,5 %)3 (4,5 %)
1 (1,5 %)1 (1,5 %)1 (1,5 %)

57 (86,4 %)57 (86,4 %)57 (86,4 %)
49 (74,2 %)49 (74,2 %)49 (74,2 %)

60 (90,9 %)60 (90,9 %)60 (90,9 %)
37 (56,1 %)37 (56,1 %)37 (56,1 %)

33 (50 %)33 (50 %)33 (50 %)
27 (40,9 %)27 (40,9 %)27 (40,9 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
1 (1,5 %)1 (1,5 %)1 (1,5 %)
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0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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3 (4,5 %)3 (4,5 %)3 (4,5 %)

28 (42,4 %)

35 (53 %)

Так
Ні

100%
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Беру участь у науково-
практичних семіна…
Беру участь у роботі

студентського само…
Публікую статті у наукових

збірниках/жу…
Виступаю на наукових
конференціях для м…

Не займаюсь дослідницькою
діяльністю

Поки не займаюсь
дослідницькою діяльніс…

35 (53 %)35 (53 %)35 (53 %)

14 (21,2 %)14 (21,2 %)14 (21,2 %)

59 (89,4 %)59 (89,4 %)59 (89,4 %)

47 (71,2 %)47 (71,2 %)47 (71,2 %)

2 (3 %)2 (3 %)2 (3 %)

1 (1,5 %)1 (1,5 %)1 (1,5 %)
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36 (54,5 %)
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2 (3 %)2 (3 %)2 (3 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 5 (7,6 %)

19 (28,8 %)

40 (60,6 %)

Ділова репутація, імідж
закладу

Конкурентоспроможність
освітніх послуг

Професорсько-
викладацький склад

Матеріально-технічна
база
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Працювати за спеціальністю
Працювати за суміжною спеціальністю
Здобути освіту за іншою, більш
перспективною спеціальністю
Зайнятися діяльністю, що не потребує
глибокої освітньої підготовки
Не працювати
Виїхати за кордон для
працевлаштування
Працювати за спеціальністю та вікл…

89,4%

АНКЕТА опитування щодо  оцінки взаємин здобувачів вищ Отправить
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