
Аналіз результатів опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) 

ступеня «доктор філософії», освітньо-наукової програми «Кібербезпека»   

спеціальності 125 Кібербезпека 

 

Навчальною лабораторією соціологічних та освітніх досліджень 

відповідно до основних нормативних документів та положень Університету, 

протягом липня 2021р., проведено дослідження з метою вивчення думки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня «доктор філософії» щодо 

задоволеності процесом провадження освітньої діяльності, якістю освітньо-

науковою програмою «Кібербезпека», спеціальності 125 Кібербезпека,  

визначення шляхів реалізації принципів студентоцентрованого навчання та 

участі здобувачів вищої освіти у системі забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності. 

До дослідження  було запрошено 3 аспірантів різних курсів та форм 

навчання, але активну участь узяли лише 2 аспіранти денної форми навчання.  

Опитування  здійснювалося за наступними блоками: зміст освітньої 

програми та якість викладання, комунікація з науковим керівником, матеріально-

технічне забезпечення освітнього процесу, академічна мобільність та апробація 

результатів, академічна доброчесність, конфліктні ситуації та їх вирішення, 

залученість аспірантів до змін освітньої програми, їх рівень задоволеності 

навчанням. 

Перелік питань блоку  «Зміст освітньої програми та якість викладання» 

спрямоване на визначення рівня задоволеності  змістом освітньої складової  

освітньо-наукової програми, рівнем викладання дисциплін,  переліком 

запланованих дисциплін, які сприяють формуванню загальних компетентностей 

в цілому,  відповідність освітніх компонентів науковим інтересам респондентів і  

сприянню успішній реалізації науково-дослідної діяльності. 

Так, 100 % позитивних тверджень є підтвердженням високої якості 

освітньої складової освітньо-наукової програми, викладання дисциплін 

нормативної частини освітньо-наукової програми, відповідності науковим 



інтересам здобувачів вищої освіти та сприянню повноцінній підготовці до 

проведення наукових досліджень.  

Результати опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня цього блоку щодо формування індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання засвідчують, що 100 % респондентів мають можливість 

самостійно обирати дисципліни вільного вибору, викладаються ці дисципліни на 

високому професійному рівні та відповідають науковим та особистим інтересам 

здобувачів. 100% опитаних підтвердили позитивним твердженням, що 

ознайомлені з критеріями оцінювання результатів знань здобувачів та 

процедурою оскарження цих результатів. Також респондентами позитивно 

оцінено обсяг та умови проходження   асистентської педагогічної практики і 

процедуру оцінювання практики визнали прозорою та зрозумілою. На ці питання 

анкети 100% респондентів надали відповідь «Головним чином погоджуюсь». 

Питання анкети блоку «Якість наукового керівництва» спрямоване на 

визначення якості наукового керівництва та корисності допомоги наукових 

керівників здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня під час 

навчання, та в процесі виконання дисертаційного дослідження. На питання 

анкети, які стосувалися корисності допомоги наукового керівника при виборі 

теми дисертаційного дослідження, рівня фахової компетентності, спроможність 

керівника оперативно реагувати на запити аспіранти, організації проведення 

зовнішніх консультацій для проведення наукового дослідження, здійснення 

контролю за виконанням індивідуального плану аспіранта, рівень позитивних 

відповідей «Повністю погоджуюсь» сягав 100%. Обрані здобувачами варіанти 

відповіді на питання даного блоку свідчать про високу якість наукового 

керівництва аспірантами та тісну співпрацю й суттєву допомогу наукового 

керівника дисертантам в процесі реалізації їх наукових інтересів. При цьому слід 

відмітити, що 100% опитаних аспірантів мають позитивне твердження думку 

стосовно атмосфери довіри  та взаємоповаги між учасниками освітнього 

процесу, рівня інформованості про процедури врегулювання конфліктних 

ситуацій у межах університету, етапів навчання та підготовку до захисту та саму 

процедуру захисту дисертаційного проекту.  



Відповіді аспірантів на питання блоку анкети «Матеріально-технічне 

забезпечення навчального процесу» засвідчили, що 100% респондентів 

відмічають достатню кількість сучасного обладнання для забезпечення 

освітнього процесу та наукової діяльності за темою дисертаційних робіт, 

наявності у достатній кількості навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу та доступу до сучасної наукової літератури. 

100% позитивних тверджень блоку анкети «Академічна доброчесність» 

свідчить про те, що під час навчання аспіранти інформуються про принципи 

академічної доброчесності та наслідками її порушення, що усі учасники 

освітнього процесу забезпечують  дотримання академічної доброчесності. 

Аналізуючи відповіді здобувачів вищої освіти третього (науково-

освітнього) рівня блоку «Академічна мобільність та апробація результатів» щодо 

активності в напрямку залучення їх до міжнародної академічної спільноти, слід 

відмітити, що в університеті реалізується значний обсяг міжнародних освітньо-

наукових проектів, але протягом навчання аспіранти не отримували консультації 

відповідних структурних підрозділів університету щодо реалізації прав на 

академічну мобільність та проходження наукового стажування за кордоном. При 

цьому, 100% опитаних підтверджує їх залученість до участі у  міжнародних 

проєктах, конференціях та круглих столах.  

Узагальнюючи результати відповідей на питання анкети «Залученість до 

змін освітньої програми» 100% респондентів відмітили, що залучались до 

перегляду  освітньо-наукової програми та керівництво дослуховується до їх 

пропозицій, але лише 50% опитаних респондентів спроможні надати конкретні 

пропозиції щодо внесення змін в освітню програму, спираючись на те, що 

недостатньо досвіду у практичній діяльності. 

Оцінюючи результати відповідей на питання блоку «Загальна 

задоволеність навчанням за ОНП»  можна відмітити, що аспіранти  позитивно 

оцінили  процес провадження освітньої діяльності та  якість освітньо-науковою 

програмою «Кібербезпека», спеціальності 125 Кібербезпека, що підтверджується  

100% позитивним твердженням стосовно рівня задоволеності навчанням на 

даній освітній програмі, достатню кількість нормативних освітніх компонентів, 



необхідних для успішного виконання дисертаційного дослідження, високий 

рівень задоволеності, виправданих надій  та успішність завершення навчання та 

підтвердили свою активну участь у системі забезпечення якості освіти і освітньої 

діяльності Університету. 

   

Дані результати обговорити на засіданні кафедри кібербезпеки та захисту 

інформації та розробити заходи щодо подальшого удосконалення та підвищення 

якості реалізації освітньо-наукової програми. 

 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми 

доктор технічних наук, професор    Наталія ЛУКОВА-ЧУЙКО 


