
1. Наскільки знання випускника даної освітньої програми відповідають сучасним 

вимогам? *(21 відповідь) 

повністю відповідають -16 

швидше відповідають - 5 

швидше не відповідають - 0 

взагалі не відповідають - 0 

 

 
 

 

2. Проранжуйте найбільш важливі компетентності випускника ОНП "Медицина"  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 % (16) 

24% (5) 
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Глибокі знання і системне розуміння предметної … 

Здатність формулювати нові задачі щодо … 

Здатність до визначення потреби у додаткових … 

Здатність ініціювати, розробляти та реалізовувати … 

Здатність обирати методи та кінцеві точки … 

Здатність проводити сучасні методи наукового … 

Здатність інтерпретувати результати наукових … 

Здатність оприлюднення результатів наукових … 

Здатність до впровадження нових знань (наукових … 

Здатність до організації та провадження … 



3. Оцініть якості та навички випускників за п’ятибальною шкалою  

 

 
 

 

4. Відмітьте три найбільш необхідних складових освітньої програми 
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рівень загальнотеоретичної підготовки 

рівень базових (професійних) знань і навичок 

критичне мислення 

націленість на кінцевий результат 

здатність працювати в колективі, команді 

націленість на професійний розвиток і кар'єрне 
зростання 

ерудованість, загальна культура, комунікабельність 

володіння інформаційними та комунікаційними 
технологіями 
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співвідношення теоретичної і практичної частини 

зрозумілість мети, цілей і очікуваних результатів 
вивчення дисциплін 

спрямованість дисциплін на майбутню професію 

обґрунтованість навантаження на здобувачів  

організація наукових і практичних заходів 
професійної діяльності 

залучення здобувачів до організації, проведення і 
участі в наукових і практичних заходів 

доступ до програм підготовки, графіків освітнього 
процесу, розкладу 

доступ до навчальної і наукової літератури 
бібліотеки 



 
 

 

 

6. Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього 

процесу? 

Менеджмент 

Медичне право європейського союзу+ 

Практична медицина 

 

7. Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього 

процесу? 

Важко відповісти  

Практичний курс 

 

8. Які Ви виявили недоліки при підготовці в аспірантурі БДМУ? 

Немає 

Важко відповісти 

 

9. Ваші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітньо-наукової 

програми 

Більше практики 

Більш цільово спрямоване навчання 

Перейти насистему навчання Болонського університету 
 

100% 

0% 0% 

5. Чи вважаєте Ви, що необхідно залучати 
роботодавців до розроблення та 
модернізації освітніх програм? 

так  

ні  

важко відповісти 


