
АНКЕТА ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ. 

Шановний роботодавцю! 

Науковий відділ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

вивчає проблеми підвищення якості навчання в аспірантурі за спеціальністю 222 

«МЕДИЦИНА».  

Результати цього анкетування будуть ретельно вивчені та враховані. Нас дійсно цікавить 

Ваша думка, як потенційних роботодавців дл випускників PhD-аспірантури за спеціалтністю 

222 «МЕДИЦИНА». Інформація, зібрана підчас дослідження, буде узагальнена та 

використана лише в наукових цілях. Анонімність і конфіденційність гарантуємо.  

Ми будемо вдячні за Ваші відверті відповіді та пропозиції.  

1. До якої форми власності належить Ваш заклад охорони здоров’я (ЗОЗ) (потрібне 

підкреслити)? 

 а) державної; 

 б) комунальної;  

в) приватної.  

2. До якої організаційно-правової форми належить Ваш ЗОЗ (потрібне підкреслити)? 

г) державний ЗОЗ;  

ґ) приватний ЗОЗ.  

3. Який основний вид діяльності Вашого ЗОЗ? (підкресліть потрібне або напишіть свій 

варіант відповіді) 

а) надання медичних послуг; б)  інформаційні  медичні й комунікаційні технології; е) 

інше_________________________: _________________________________________________  

 

4. Яка основна ціль і місія роботи Вашого ЗОЗ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

5. Скільки років працює Ваш ЗОЗ?  

а) менше року;  

б) від 1до 3 років;  

в) від 3до 5 років;  

г) від 5 до 10 років;  

д 10 і більше років.  



6. Вкажіть кількість працівників у Вашому ЗОЗ:  

а) до 10 осіб; б) від 10 до 50 осіб; в) від 50 до 100 осіб; г) від 100 до 500 осіб; ґ) від 500 і 

більше осіб.  

7. Скільки з них мають наукові ступені кандидата медичних наук (доктора філософії) за 

спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА»? 

_______________________________________________________________________________ 

7. Які лікарські спеціальності представлені у Вашому закладі (назвіть до 10 найважливіших) і 

скільки працівників кожної з них?  

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

Скільки з них кандидатів, докторів наук? ____________________________________ 

8. Чи є у Вас потреба в додаткових кваліфікованих працівниках, що мають науковий ступінь 

доктора філософії?  

а) так;  

б) ні;  

в) не володію даними.  

9. Якщо так, то які вакансії для них передбачені (назвіть до 5 найважливіших) і в якій 

кількості? 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

 

10. Чи може Ваш ЗОЗ взяти на роботу аспіранта, випускника аспірантури зі спеціальності 222 

«МЕДИЦИНА», без стажу практичної роботи в ЗОЗ?  

а) так;  

б) ні;  

в) не в моїй компетенції  



11. Які Ваші пропозиції щодо якості підготовки здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА». 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

12. Чи задовольняє Вас участь в обговореннях  покращення якості освітньо-наукової програми 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА». 

А) так;  

б) Ні;  

в) інше (деталізуйте)____________________________________________________________ 

Підготовку за якими напрямками, на Вашу думку, варто покращити вже сьогодні чи у 

наступні 5 років (назвіть до 10 найважливіших)?  

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

 4._______________________________________________________________________________ 

 5._______________________________________________________________________________ 

 6._______________________________________________________________________________ 

 7._______________________________________________________________________________ 

 8. ______________________________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________________________ 

13. Навчанню яких дисциплін, навичок треба приділяти більше уваги під час навчання?  

а) універсальним; б) глибинним; в) загальнофілософським; г) мовленевим; д) курсам на вибір; 

е) інше 

_________________________________________________________________________________ 

14. Ваші пропозиції щодо поліпшення підготовки здобувачів наукового ступеня доктор 

філософії за спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА» для Вашого ЗОЗ:  

а) _______________________________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________________________ 

в) _______________________________________________________________________________ 

 

 



13.Будь ласка, заповніть таблицю, наведену далі, оцінюючи кожну якість або навичку 

здобувача наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА» 

 від 1-го до 5-ти балів, виходячи з наступної шкали: 5 – відповідає оцінці відмінно, 4 – добре,  

3 – задовільно,  2 – погано,  1 – дуже погано.  

 

Якості Бали 

5 4 3 2 1 

1. В цілому якість освіти (як сукупності навичок та знань)      

2. Теоретична підготовленість      

3. Рівень практичних навичок      

4. Співвідношення знань доктора філософії за 

спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА» з реальністю вимог 

ринку праці 

     

5. Співвідношення знань доктора філософії за 

спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА»  з практикою їх 

застосування за фахом 

     

6. Рівень практичних навичок доктора філософії за 

спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА» за його фахом 

     

7. Здатність до навчання новому на робочому місці      

8. Здатність навчатися на робочому місці самостійно      

9. Здатність конструктивно реагувати на обґрунтовані 

критичні зауваження 

     

10. Уміння приймати самостійні рішення      

11. Якість прийнятих самостійних рішень      

12. Здатність працювати в команді      

13. Уміння бути лідером      

14. Схильність виконувати вказівки      

15. Уміння висловлювати свої думки письмово      

16. Уміння висловлювати свої думки усно      

17. Уміння бути креативним      

 

15. Чи зазнає змін наступного року кількість робочих місць у Вашому ЗОЗ?  

а) збільшиться;  



б) скоротиться;  

в) не зміниться;  

16. Які професії будуть потрібні Вашій галузі упродовж наступних 5-ти років (назвіть до 10 

найважливіших)?  

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

 

17. Просимо залишити (за Вашою згодою) контактну інформацію. Це допоможе нам і в 

подальшому враховувати Вашу думку при аналізі отриманої інформації та щодо соціального 

партнерства.  

П. І. Б., посада, Електронна пошта:  

 

Дякуємо за співпрацю! Ви нам дуже допомогли! 

 

 


