
1. Чи ознайомлені Ви з освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки
та навчальним планом?

4 ответа

Опитування щодо задоволеності
здобувачів освітньо-наукового рівня
PhD спеціальності 141
"Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка", НТУ "Дніпровська
політехніка"
4 ответа

Опубликовать статистику

Так
Ні

100%

https://docs.google.com/forms/d/1rDKG_yXMRPH26RI0UeI6ys1HjJNtj_xE9eQ-6SbI_ak/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


2. Чи була врахована в навчальному плані підготовки можливість
побудови Вами індивідуальної освітньої траєкторії шляхом вибору
дисциплін до вивчення?

4 ответа

3. Чи достатня кількість вибіркових дисциплін запропонована Вам до
вивчення?

4 ответа

Так
Ні
була можливість реального
вибору дисциплін для
опанування програми

25%

75%

Так
Ні

100%



4. Чи надавали Ви пропозиції гаранту або проєктній групі щодо
удосконалення ОНП при її перегляді?

4 ответа

5. Чи задоволені Ви здобутими компетентностями під час практичної
підготовки за ОНП?

4 ответа

Так
Ні

25%

75%

Так, повністю
Так, але вважаю за потрібне
збільшити обсяг практичної
підготовки
Ні, не задоволений
практична підготовка
реалізувалась у реальних
проектах для
високотехнологічних
підприємств на основі здобу…

25%

75%



6. Які дисципліни треба, на вашу думку, розробити або переглянути для
удосконалення ОНП?

4 ответа

Відновлювальна електроенергетика

Я вважаю, що необхідно переглянути та удосконалити дисципліну "Презентація
результатів наукових досліджень та управління науковими проектами"

Розглянути можливість розробки дисциплін, пов’язаних з особливостями
перехідних процесів в системах з децентралізованими джерелами енергії, а також
врахувати електромагнітну сумісність відповідних джерел та споживачів.

дисципліни нормально враховують спект наукових проблем та питань галузі

7. Які дисципліни, на вашу думку, є найкориснішими для Вашого
професійного зростання як науковця?

4 ответа

Електричні машини

Серед тих дисциплін, що вже викладалися "Сучасні інформаційні технології у
науковій діяльності"

"Впровадження сучасних досягнень силової електроніки в спеціальних пристроях
систем електропостачання"

Ідентифікація та адаптивне керування електромеханічними системам -
безпосередньо пов'язана з практичною діяльністю 



8. Чи згодні ви з розподілом часу на аудиторну та самостійну роботу?

4 ответа

9. Надайте оцінку рівню задоволеності методами навчання і
викладання, де: 5 - "відмінно", 4 - "добре", 3 - "задовільно", 2 -
"незадовільно"

4 ответа

Так
Ні

100%

5
4
3
2

100%



10. Чи доводилась Вам інформація щодо цілей та програмних
результатів навчання за кожною дисципліною?

4 ответа

11. Чи доводилась Вам вчасно інформація щодо критеріїв оцінювання
за конкретною дисципліною та вимоги, які необхідно виконати?

4 ответа

Так
Ні
Не завжди25%

75%

Так, на першому занятті
Ні
Не всі викладачі доводили цю
інформацію відразу

25%

75%



12. Чи задоволені Ви рівнем професійної та викладацької майстерності
викладачів?

4 ответа

13. Що на Вашу думку доцільно покращити у викладанні дисциплін за ОНП?

4 ответа

Більше практичних занять, де є можливість працювати руками

Збільшити можливість навчання через лабораторну практику

Проведення лабораторних практикумів з використанням сучасних зразків
наукового обладнання.

розвивати матеріально-технічну базу за спеціальними дисциплінами з можливістю
проведення досліджень та використання сучасного обладнання

14. Чи завжди екзаменатори були об'єктивними при оцінюванні
засвоєння Вами дисципліни?

4 ответа

Повністю задоволений
Переважно задоволений
Незадоволений25%

75%

Так
Ні



15. Чи були випадки та необхідність оскарження результатів
оцінювання?

4 ответа

16. Чи знайомі Ви з порядком оскарження результатів оцінювання та
повторним проходженням контрольних заходів?

4 ответа

100%

Так
Ні

100%

Так
Ні

100%



17. Чи знайомі Ви з поняттям академічної доброчесності та чи
обговорюються ці питання при викладанні дисциплін?

4 ответа

18. Чи залучалися професіонали-практики до проведення аудиторних
занять за ОНП та обговорення проблематики галузі ?

4 ответа

19. Чи були Ви залучені до наукової роботи під час навчання?

4 ответа

Так
Ні

100%

Так
Ні
постійна комунікація з
професіоналами практиками
на реальному виробництві та
опрацювання реальних
проблем безпосередньо
пов'язані з діяльністю
очолюваної мноюкомпанії

25%

75%

Так
Ні



20. Чи створені в університеті умови та освітнє середовище для
виконання Вами досліджень теоретичного і практичного плану?

4 ответа

21. Чи маєте Ви можливість реалізовувати академічну мобільність,
навчання, проведення досліджень на базі закордонних ЗВО за
відповідною спеціальністю?

4 ответа

100%

Так
Ні

100%

Так,
Ні

100%



22. Чи маєте Ви можливість консультуватися з науковцями Вашого
університету щодо тематики досліджень, окрім наукового керівника?

4 ответа

23. Чи сприяє університет розвитку Вашої викладацької майстерності та у
чому це проявляється?

4 ответа

Так. У майстерності викладачів

Так, сприяє. Є можливості викладання на кафедрі.

Так, є можливість викладати.

викладацька практика є корисним інструмантом розвитку ораторського мистейтва
та взаємодії з аудиторією, що використовується мною при презентації реальних
проєктів замовникам та навчання персоналу очолюваної компанії

Так, в університеті достатньо
фахових науковців за
спеціальністю
Ні, такої можливості немає

100%



24. Чи діють в університеті механізми підтримки молодих вчених та
аспірантів. Якщо так, то наведіть приклади.

4 ответа

Так. Ради, наукові гранти, конференції

В університеті функціонує Рада молодих вчених університету. Та проводяться
конкурси на "Кращий молодий вчений НТУ "Дніпровська політехніка"" та "Стипендія
НТУ "Дніпровська політехніка" імені академіка Б.Є. Патона " з призовим фондом

Конкурси "Кращий молодий вчений", "Молоді вчені - Дніпропетровщині" та
преміювання.

мені відомо, що вони є і діють, що посилює бажання молоді до розвитку

25. Дякуємо за Ваші відповіді. Якщо у Вас є зауваження і доповнення до
поставлених запитань, просимо надати свої коментарі! Покращуємо якість
освітнього процесу разом!

4 ответа

Ні

Зауваження відсутні

Дякую і вам.

повністю підтримую!

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Политика конфиденциальности

 Формы
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