
Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького 

Шановний респонденте!
Просимо Вас взяти участь в опитуванні, спрямованому на впровадження освітньо- 

наукових програм аспірантам.
Будь ласт, уважно прочитайте кожне запитання анкети і обведіть кружечком той 

варіант відповіді, який найбільше співпадає з Вашою точкою зору.
Анкета анонімна. Вказувати своє ім ’я та адресу не потрібно.

Дякуємо за співпрацю!

Просимо дати відповідь на декілька запитань, які стосуються особисто Вас-викладача ОНП, 
але за якими неможливо буде ідентифікувати Вашу особу, анонімність заповненої анкети 
зберігається.
Ваш в ік_____________________________________________________________________ ______
Ваша стать жіноча чоловіча

1. Чи відповідає фактичному навантаженню для аспірантів обсяг освітньо-наукової 
програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи)?
1. Так
2. Вважаю збільшити
3. Залишити без змін
4. Важко відповісти

2. Чи своєчасно оновлюєте освітньо-наукову програму на основі сучасних наукових 
досягнень?
1. Так
2. Ні

3. Якщо «НІ», то чому?
1. Недостатньо інформації щодо організації такого навчання
2. Брак сучасної наукової інформації
3. Не володію в достатній мірі новітніми методами навчання
4. Не готовий психологічно
5. Інше (вкажіть)_______________________________________________________________

4. Чи забезпечує Вас науковий відділ безоплатним доступом до відповідної 
інфраструктури та інформаційних ресурсів необхідних для викладацької діяльності в 
межах освітньої програми?
1. Так
2. Ні

5. Яку допомогу Ви очікуєте (потребуєте) від наукового відділу для проведення такого 
роду занять?
1. Методичне забезпечення
2. Допомога в технічних, аудіо/відео продукції навчального змісту, наочних засобів тощо) 
для ефективного проведення занять
3. Обмін досвідом з іншими викладачами щодо проведення занять
4. Інше (вкажіть)____________________________________________________________________

6. Скільки часу Ви витрачаєте на підготовку до заняття?
1. 1 тиждень
2. 1 місяць

7. Які, на Вашу думку, форми проведення занять повинні бути визначальними?
1. Лекції
2. Відеоматеріали
3. Мультимедійні презентації



4. Самостійна підготовка
5. Інше (вкажіть)__________________________________________________________________

8. Які форми контролю, на Вашу думку, найбільш доцільно застосовувати для 
здобувачів освітньо-наукових програм (аспірантів)

1. Усне опитування
2. Письмове опитування
3. Підготовка рефератів
4. Тестування на паперових носіях
5. Тестування на комп’ютері
6. Інше (вкажіть)__________________________________________________________________

9. Які труднощі виникали у Вас при проведення занять з аспірантами
1. Відсутність необхідних засобів (технічних, аудіо/відео продукції навчального змісту, 
наочних засобів тощо) для ефективного проведення занять
2. Відсутність іншого методичного забезпечення
3. Недосконала система організації занять
4. Особиста незацікавленість
5. Особиста незацікавленість здобувачів у такого роду підвищенні власної кваліфікації
6. Відсутність пристосованих приміщень
7. Інше (вкажіть)_______________________________________________________________

10. Які якості, на Вашу думку, необхідні викладачу для успішної реалізації навчання 
аспірантів
1. Професіоналізм, добре знання свого предмету
2. Потреба в постійній самоосвіті
3. Інноваційний стиль мислення
4. Знання з методики викладання
5. Якості лідера
6. Знання з психології спілкування
7. Соціальна адаптованість
8. Соціальна активність
9. Інше (вкажіть)_______________________________________________________________

11. Чи Вашої професійної кваліфікації достатньо для забезпечення програмних 
результатів навчання аспірантів?
1. Так
2. Ні

12. Чи брались до уваги Ваші попередні зауваження та пропозиції щодо викладання 
освітньо-наукових програм аспірантам?

1. Так
2. Ні.

13. Ваш стаж викладацької роботи
1. до 5 років
2. 6-10 років
3. 11-15 років
4. 16-20 років
5. більше 21 року

14. Ваші пропозиції щодо удосконалення ОНП:_______________________________________

Дякуємо за відповіді!!!


