
 

1) Чи маєте Ви змогу ознайомитися зі змістом освітньої програми на якій ви 

навчаєтеся?  

    Так 

    Ні 

 

2) Дайте будь ласка загальну оцінку можливості залучення Вас до розробки освітньо-

наукової програми та впровадження Ваших порад для покращення освітньо-наукової 

програми на якій Ви навчаєтеся в Академії: 

                             1              2                 3              4                5 

Незадовільно                                                                                             Задовільно 

 

3) Наскільки Ви вважаєте себе проінформованим/ою щодо дотримання правил та 

принципів академічної доброчесності, та про заходи, які проводить Академія для 

підтримки належного рівня академічної доброчесності. 

     5 Повністю проінформований/а - регулярно отримую інформацію від представників 

Академії про актуальні новини та прийняті рішення щодо сприяння академічній доброчесності;  

     4 Частково проінформований/а - частіше за все інформація доводиться та публікується 

вчасно, майже завжди знаходжу потрібну мені інформацію на сайті Академії.   

     3 Середній рівень проінформованості – цікавлюся рідко, але проведені заходи проглядаю 

регулярно. 

ְ    2 Низький рівень проінформованості – інформацію дізнаюся від однокурсників та колег.  

ְ   1 Не проінформований/а. Інформацію на сайті Академії знайти неможливо, ні за ключовими 

словами, ні жодним іншим чином. 

4) Чи сприяє Академія дотриманню правил та принципів академічної 

доброчесності? 

ְ  Так 

ְ  Частково, потребує вдосконалення 

ְ  Ні 

ְ  Не знаю про такі заходи чи їх відсутність 

5) Вистачає Вам заходів із популяризації академічної доброчесності в Академії?  

Чи знайомі вам терміни - Академічний плагіат, Самоплагіат, Фабрикація, 

Фальсифікація, Списування, Обман, Хабарництво, Необ’єктивне оцінювання? 

  1 - Так 

  2 - Майже всі 

  3 - Декілька 

  4 - Ні 

 

6) Оцініть від 1 до 5 якість освітньої та інформаційної підтримки аспірантів з боку 

структурних підроділів Академії. 

1                 2                  3                   4                  5 

ְ                 ְ                 ְ                   ְ                 ְ 

 

0 



7) Чи виникають у Вас конфліктні ситуації з науковим керівником? Якщо так, то 

чи відома Вам процедура вирішення конфліктних ситуацій, що є передбачена 

ЗВО (Академією) 

     НІ                                                                              ТАК 

8) Ваші пропозиції для покращення освітнього процесу та/або змісту навчальних 

дисциплін: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9) Оцінка рівня викладання начальних дисциплін 

І КУРС 

Назва навчальної  

дисципліни 

Рівень викладання 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Методологія наукових 

досліджень 

    

Іноземна мова  

 

   

Історія та філософія науки  

 

   

ІІ КУРС 

Назва навчальної  

дисципліни 

Рівень викладання 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Основи педагогічної діяльності 

та педагогічна майстерність 

    

Іноземна мова 

 

    

ІІІ КУРС 

Назва навчальної  

дисципліни 

Рівень викладання 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Актуальні проблеми кримінально-

правової політики України 

    

Актуальні проблеми теорії 

держави і права 

 

 

   

Актуальні проблеми фінансового 

права 

 

 

   

ІV КУРС 

Назва навчальної  

дисципліни 

Рівень викладання 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Актуальні проблеми 

адміністративного права та процесу 

    

 


