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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

ТЕФ

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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все добре

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу
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не пам'ятаю

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
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здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу
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АВСАПЕКА

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Постійно

Іноді

Не оновлюється

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

больше любви к людям

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

кафедра філософія

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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0-5
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10-20

> 20

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Постійно

Іноді

Не оновлюється

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

Філософії

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Так
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Так
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Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Постійно

Іноді

Не оновлюється

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Ні

Інше

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу
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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

технической эксплуатации флота

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Постійно

Іноді

Не оновлюється

Інше

Так

Ні

Інше
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Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу
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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

Суднові єнергетичні установки 

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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На даний момент ОНП в процесі налаштування і виході на інший рівень як зазначено в програмі 
поліпшення освіти в Україні і в нашому навчальному закладі .

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу
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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

Судові енергетичні установки

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Ні
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Так

Ні

Інше

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Постійно

Іноді

Не оновлюється

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Так

Ні

Інше

Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Потрібно розвивати, оновлювати, розширювати практичну сторону підготовки спеціалістів. 

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу
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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

Суднові енергетичні установки

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Інше
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Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Ні

Інше
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Ні

Інше
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Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Постійно

Іноді

Не оновлюється

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *



08.05.2021 Анкета НПП, що входять до групи забезпечення освітньо-наукової програми (ОНП) «Навігація, морська інженерія та безпек…

https://docs.google.com/forms/d/17x5ajPSiw7xNe-CMac5vlGxZxDYC6BIwp9wcbgaaD9k/edit#responses 53/66

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні
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Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Так
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Інше

Для організації якісного освітнього процесу необхідно залучати  все більш відомих людей 
необхідної галузі та мати змогу досліджувати більш новітні та сучасні установки та техніки

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

Управління судном

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Так
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Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Постійно

Іноді

Не оновлюється

Інше
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Ні

Інше
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Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Немає

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу
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Навчально-науковий інститут навігації

Навчально-науковий інститут морських перевезень та технологій

Навчально-науковий інститут інженерії

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

англійська мова 2

Анкета НПП, що входять до групи
забезпечення освітньо-наукової програми
(ОНП) «Навігація, морська інженерія та
безпека судноплавства» підготовки
доктора философії НУ"ОМА"
Шановні НПП (викладачі), метою Вашого анкетування є оцінювання якості забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки доктора філософії 
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства». Збір інформації через анкетування є 
частиною щорічного моніторингу ОНП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою 
покращення якості підготовки та організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Дякуємо за співпрацю! 

Навчально-науковий інститут, якому підпорядковується Ваша кафедра *

Назва кафедри, на якій Ви працюєте *
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0-5

5-10

10-20

> 20

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Скільки років Ви працюєте в НУ «ОМА» *

Чи відома Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів? *

Чи вважаєте Ви, що цілі ОНП зрозуміли та чіткі? *

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
розвитку напрямку? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як Ви вважаєте чи відповідають цілі ОНП та програмні результати навчання тенденціям
ринку праці? *

Чи враховані Ваші особисті пропозиції під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП? *

Чи проводяться на базі Вашої кафедри методичні семінари, які сприяють
професійному розвитку та вдосконаленню Вашої педагогічної майстерності? *

Чи відома Вам процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються
їм на вибір? *
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Постійно

Іноді

Не оновлюється

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Як часто оновлюється зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі? *

Чи маєте Ви можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості;
поширення знань; проведення наукових досліджень, використання їх результатів) для
забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі? *

Чи вважаєте Ви, що контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечені чітко та зрозуміло? *

Чи відомі Вам документи університету, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність серед здобувачів та викладачів? *

Чи достатньо, на Ваш погляд, залучено до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі та представників роботодавців? *

Чи сприяє університет Вашому професійному розвитку, як викладача освітньої
програми? *

Чи стимулює університет Вашу науково-педагогічну діяльність (визнання, відзнаки,
преміювання, матеріальна допомога тощо)? *
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Так

Ні

Інше

Так

Ні

Інше

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Чи отримували Ви від університету соціальну підтримку (матеріальна допомога,
заходи, діяльність профспілкової організації тощо)? *

Чи забезпечують фінансові та матеріально-технічні ресурси університету (бібліотека,
інша інфраструктура, обладнання тощо) досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання за Вашою дисципліною? *

Ваші зауваження та пропозиції, що стосуються якості та організації освітнього процесу
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