
  

Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії 

Національного наукового центру «Інститут клінічної і експериментальної 

ветеринарної медицини» НААН 

 
Шановні аспіранти! 

Запрошуємо взяти участь у анонімному опитуванні! Це допоможе нам 

вдосконалити процес підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктора 

філософії. 

Щиро дякуємо за участь в опитуванні й бажаємо успіху! 

Адміністрація ННЦ «ІЕКВМ»  

 
 

Наскільки Ви в цілому задоволені навчанням в аспірантурі в ННЦ 

«ІЕКВМ»? 

o Повністю задоволений(-а) 

o Швидше задоволений(-а) 

o Частково задоволений(-а) 

o Швидше не задоволений(-а) 

o Повністю не задоволений(-а) 

 

Оцініть рівень Вашої задоволеності освітньо-науковою програмою доктора 

філософії за обраною спеціальністю 

o Повністю задоволений(-а) 

o Швидше задоволений(-а) 

o Частково задоволений(-а) 

o Швидше не задоволений(-а) 

o Повністю не задоволений(-а) 

 

На вашу думку, навчальна програма доктора філософії дає змогу 

аспірантам оволодіти сучасними інформаційними технологіями, методами 

досліджень з подальшим їх впровадженням під час аналізування даних, 

науково-дослідної роботи, вирішення наукових і практичних проблем? 

o Так 



  

o Швидше так 

o Частково  

o Швидше ні 

o Ні 

 

Освітньо-наукова програма доктора філософії створює умови для 

публікації результатів ваших досліджень у фахових рейтингових 

журналах, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web 

of Science? 

o Так 

o Швидше так 

o Частково 

o Швидше ні 

o Ні 

 

Освітньо-наукова програма, за якою Ви навчаєтесь, пропонує достатній 

перелік дисциплін для вибору? 

o Так 

o Ні 

o Важко відповісти 

Дисципліни з обраної спеціальності відповідають Вашим науковим 

інтересам? 

o Так 

o Ні 

o Частково 

 

 

Чи задоволені Ви можливостями для здійснення досліджень та апробації 

результатів наукової роботи у ННЦ «ІЕКВМ» (конференції, семінари, 

круглі столи, доступ до матеріально-технічної бази, обладнання тощо)? 

o Повністю задоволений(-а) 

o Швидше задоволений(-а) 

o Частково задоволений(-а) 



  

o Швидше не задоволений(-а) 

o Повністю не задоволений(-а) 

 

З якими проблемами Ви зіткнулися під час проведення 

 досліджень та апробації одержаних результатів (підготовки публікацій)? 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Чи проводиться консультативна підтримка аспірантів провідними 

вченими ННЦ «ІЕКВМ» (планування, підготовка та здійснення наукових 

робіт, опрацювання одержаних результатів, написання статей тощо)? 

o Так 

o Ні 

o Частково 

 

Чи пропонує ННЦ «ІЕКВМ» доступ до міжнародних баз даних та 

електронних ресурсів? 

o Так 

o Ні 

o Важко відповісти 

 

Чи задоволені Ви рівнем інформації (діяльність ННЦ «ІЕКВМ», актуальні 

конференції, конкурси, проєкти, стажування, гранти тощо), яка 

висвітлюється на сайті ННЦ «ІЕКВМ»?  

o Повністю задоволений(-а) 

o Швидше задоволений(-а) 

o Частково задоволений(-а) 

o Швидше не задоволений(-а) 

o Повністю не задоволений(-а) 



  

Чи надається аспірантам інформаційна та консультативна підтримка з 

боку ННЦ «ІЕКВМ» щодо підготовки та супроводу грантових заявок, 

проєктів тощо? 

o Так 

o Ні 

o Частково 

 

Оцініть інституційну спроможність Ради молодих учених ННЦ «ІЕКВМ» 
за 10 бальною шкалою, де: «1» ‒ найнижча оцінка, а «10» ‒ найвища. 

 

 

 

 

Чи залучає Вас Рада молодих учених до своєї діяльності? 

o Так 

o Ні 

o Частково 

 

Укажіть свої пропозиції щодо діяльності РМВ, до реалізації яких ви готові 

долучитись 
 

 

 

 
 
 

Чи проводяться заходи для розвитку в аспірантів навичок soft skills (так 

звані “м’які навички”, “соціальні навички” чи “навички успішності”)? 

o Так 

o Ні 

o Важко відповісти 

 

Чи проводяться у ННЦ «ІЕКВМ» заходи щодо культури академічної 

доброчесності? 

 
o Так 

o Ні 

o Важко відповісти 



  

Як Ви оцінюєте можливості, які ННЦ «ІЕКВМ» пропонує аспірантам 

для участі в міжнародній академічній мобільності? 

o Відмінно 

o Добре 

o Задовільно 

o Важко відповісти 

o Незадовільно 

 

Чи задоволені Ви формами організації дозвілля (заняття спортом, художня 

самодіяльність), які пропонуються ННЦ «ІЕКВМ»? 

o Так 

o Ні 

o Важко відповісти 

 

Чи забезпечуються у ННЦ «ІЕКВМ» належні санітарно-епідеміологічні 

умови навчально-освітнього процесу у зв’язку з поширенням 

коронавірусної інфекції (СOVID-19)? 

o Так 

o Ні 

o Частково 

 

Ваші пропозиції та побажання для покращення освітньо-наукової 

програми Вашої спеціальності та роботи ННЦ «ІЕКВМ» в цілому? 
 

 

 
 

 
 

 
 


