
12 відповідей

Приймати відповіді

Анкета для випускників аспірантури, здобувачів вищої освіти, ступення доктора філософії у ВНАУ

Прізвище, ім'я

12 відповідей

Картушина Софія

Панцирева

Циганська Олена

Паламарчук Інна

Вероника Монарх

Матусяк Михайло

Рік вступу

12 відповідей

2011

2020

2010

2004

2007

Посада, яку обіймаєте в теперішній час (для тих, хто працює) 

12 відповідей

Доцент

Асистент

старший викладач

Старший викладач

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

Запитання Відповіді 12

Результати опитування випускників аспірантури  у Вінницькому 
національному аграрному університеті

Гуцол Галина

Мацера Ольга

Алєксєєв Олексій

Мазур Олена

Мордванюк Мирослава

Яковець Людмила

2012

2014

2012

2013

2015

2015

начальник  загального відділу

Старший викладач

доцент

старший викладач

старший викладач

старший викладач
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ічна, наукова, розважальна, тощо. Або

вкажіть конкретні заходи.)

6 відповідей

Наукова

День внау

Наукові, навчальні, академічні

-

Академічна, розважальна

Чи задоволені Ви рівнем своєї освіти?

12 відповідей

Навчання було сучасним та практично орієнтоване?

12 відповідей

Викладачі використовували сучасні методи під час викладання (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, 

тренінги, ділові ігри та ін.)?
12 відповідей

Так
Ні
Важко відповісти
Інше:

100%

Так
Ні
Важко відповісти
Інше:16,7%

83,3%

Так
Ні
Важко відповісти
Інше:16,7%

83,3%

Запитання Відповіді 12

У яких подіях університету Ви б хотіли брати участь після закінчення навчання? (Академічна, 
наукова, розважальна, тощо. Або вкажіть конкретні заходи.)
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х навичок?

6 відповідей

Чи мали Ви вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів факультету та університету?

12 відповідей

Університет сприяв Вашому працевлаштуванню?

12 відповідей

Чому, на Вашу думку НЕ НАВЧИЛИ, а це необхідно під час Вашої роботи?

12 відповідей

-

Витримки

Університет сприяв якісному навчанню

Ті, хто хотіли вчитися, навчилися всього !

Так
Ні
Важко відповісти
Інше:

100%

Так
Ні
Важко відповісти
Інше:16,7%

83,3%

Так
Ні
Важко відповісти
Інше:16,7%

83,3%

Запитання Відповіді 12

Проходження педагогічної практики сприяло підвищенню Ваших знань та практичних навичок?
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Які дисАцинпклеітнаи , днла яВ вашипу удсукмнкику, інв еаосбпхіірданно 

тДурОиД зАіТ сИ пдеоц іоаслвіьтнноьсогтіо  2п0р1о цАегсруо? нТоа мчому?й

-

Теологія

Все сподобалось

Психологія, маркетинг більше вчити контакту з людьми,

Які дисципліни необхідно ПРИБРАТИ з освітнього процесу? Та чому?

12 відповідей

-

Фізкультуру краще замінити більшою кількістю годин з іноземної

Що найбільше Вам запам'яталось за час навчання?

12 відповідей

-

Слагоджена робота НПП

Поєднання теоретичного та практичного навчання. Науковий підхід до вивчення дисциплін.

Науковий підхід до вивчення певних дисциплін

Студентське життя

-

Які викладачі та предмети Вам здалися найкориснішими під час Вашого 

навчання?12 відповідей

-

Фахові дисципліни, Мазур В.А.

Сучасні технології в рослинництві 
Іноземна мова

Сучасні технології в рослинництві

Викладачі, які якісно та доступно подавали свій предмет

Запитання Відповіді 12

Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ДОДАТИ до освітнього процесу? Та чому?
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Прохання оцінити за 5-ти бальною шкалою рівень володіння випускниками "soft-skills" (соціальними навичками):

- уміння працювати в команді: вміння слухати, здатність бачити єдину мету і знаходити шляхи її досягнення, вміння
поєднувати власні амбіції із колективною справою, готовність підтримати, вміння переконувати і знаходити компроміс;

6 відповідей

- лідерські якості: здатність об'єднувати людей навколо соціально значущої мети, вміння брати на себе відповідальність
за весь колектив;

6 відповідей

уміння працювати в команді
лідерські якості
креативність
організаторські здібності
комунікація
емоційний інтелект
робота з інформацією
система мислення
мотивація

33,3%

16,7%

50%

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

 (33,3%)

 (66,7%)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

(66,7%)

 (33,3%)

Запитання Відповіді 12

Визначіть, які  "soft-skills" (соціальні навички) найбільш яскравіше сформовані у Вас?
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тілювати в життя нові ідеї;

6 відповідей

- організаційські здібності: вміння об'єднувати людей і чітко визначити обов'язки кожного відповідно до можливостей 

кожного, ініціативність і вимогливість до себе;
12 відповідей

- комунікація: вміння спілкуватися відповідно до ситуації, враховувати міміку і жести, вміння домовлятися, відповідно 

починати і завершувати розмову, підсумувати результати розмови, готовність спілкувати з клієнтами будь-якого віку; 
12 відповідей

1 2 3 4 5
0

1

2

3

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

 (16,7%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

 (50%)

 (33,3%)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

 (33,3%)

 (16,7%)

 (50%)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

 (33,3%)

 (66,7%)
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- креативність: вміння знаходити нестандартні, нові рішення у знайомих ситуаціях і 
втілювати в життя нові ідеї;
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- емоціАйнникйе тінат едллеяк тв: ипвмвати емоційний контакт для спільної
роботи;

6 відповідей

- система мислення: вміння планувати, ставити поточні і кінцеві цілі та реалізувати їх, аналізувати складні ситуації, 

знаходити оптимальне рішення.
12 відповідей

Знання іноземної мови є одним із визначальних факторів для успішного працевлаштування за спеціальністю та 

професійної діяльності:
12 відповідей

Чи влаштував Вас розподіл аудиторних годин та самонавчання для успішного виконання індивідуального плану роботи 

аспірантів?
12 відповідей

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
 (16,7%)  (16,7%)

 (66,7%)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

 (33,3%)

 (66,7%)

Цілком погоджуюсь
Частково погоджуюсь
Не погоджуюсь

16,7%

83,3%

Цілком влаштував
Частково влаштував
Не влаштував

16,7%

16,7%

66,7%
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- емоційний інтелект: вміння розпізнавти чужі емоції і демонструвати свої, налагоджувати емоційний 
контакт для спільної роботи;
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ися необхідними для

працевлаштування та професійної діяльності?

6 відповідей

Чи вважали Ви за доцільне розширення переліку дисципліни вільного вибору?

12 відповідей

Чи спонукало Вас навчання за освітньо-науковою програмою до активної дослідницької діяльності та її продовження у 

подальшому?
12 відповідей

Навики у сфері використання інформаційних та комунікаційних технологій є необхідними для якісної фахової підготовки 

сучасного науковця та практика
12 відповідей

Цілком погоджуюсь
Частково погоджуюсь
Не погоджуюсь

16,7%

83,3%

Так
Частково
Ні

16,7%

16,7%

66,7%

Так
Частково
Ні

16,7%

83,3%

Цілком погоджуюсь
Частково погоджуюсь
Не погоджуюсь

16,7%

83,3%

Запитання Відповіді 12

Здобуті за освітньо-науковою програмою загальні та фахові компетентності виявилися необхідними 
для працевлаштування та професійної діяльності?
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авчання та самовдосконалення після

її завершення?

6 відповідей

Чи пов'язуєте Ви свою подальшу діяльністю із науковою та педагогічною діяльністю?

12 відповідей

Чи задоволені Ви обсягом залучення до наукової діяльності кафедри через науково-практичні конференції та семінари?

12 відповідей

Чи задоволені Ви змістом освітньо-наукової програми?

12 відповідей

Так
Частково
Ні

16,7%

83,3%

Так
Частково
Ні

100%

Так
Ні
Важко відповісти

100%

Так
Ні
Важко відповісти

16,7%

83,3%

Запитання Відповіді 12

Чи спонукало Вас навчання за освітньо-науковою програмою до подальшого самонавчання та 
самовдосконалення після її завершення?
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