
звIт
за результатами обговорень щодо задоволеностi здобувачiв

третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоТ освiти спецiальностi

171 <Електронiка>> наданням ocBiTHix послуг

Затверджено

на засiданнi НМК спецiальностi

|7| - Електронiка

протоко" NЬ Д- вiд r'/. О9,2о//р.



Метою проведення обговорень було вивчення рiвня якостi органiзацii
навчання аспiранта 1-го року навчання третього (освiтньо-на}zкового) рiвня
вищqТ освiти Везира _Ф_9д!ра Федорgрича, як споживача ocBiTHix послуг, якостi
ocBiTHboi програми, а саме: змiстовним наповненням програми, ефективнiстю
викладання, забезпеченiстrо освiтtlього процесу матерiально-технi.tними
навчально-методичними реоурсами та piBHeM ix задоволеностi.

Обговорення вiдбувалось на засiданнi НМК 1]1 - Електронiка, протокол
вiд за участi аспiранта, членiв проектноТ групи та викладачiв,

забезпечують освiтнiй процес за вlдповlдним напрямом освi,ги, а саме:

j\Ъ

якi

Гарант:

Готра З,IО.

Члени групи:

Микитюк З.М.

CTaxipa П.Й.

Голяка Р.Л.

Фечан А.В.

- д.т.н., проф., завiдувач кафедри <Електроннi прилади>

- д.ф.-м.н., проф., професор кафедри <Електроннi прилади)

д.т.н., проф., професор кафедри <Електроннi прилади>

д.т.н., проф., професор кафедри <Електроннi прилади>

- д.т.н., проф., професор кафедри <Електроннi прилади>

Аспiраг оцiнrовав ефективнiсть методiв i методику викладання дисцигtлiн
ocBiTHbo-HayKoBoT програми третього рiвня вищоТ освiти за спецiальнiстю 171

<Електронiка>>, а також piBeHb стимулювання його до самоосвiти й науково-

дослiдницькоi дiяльностi.

Серед факторiв, якi мотивують аспiрантiв до самостiйноl' роботи е

збiльшення об'сму зFIань, новизна та зацiкавленiсть матерiалу, розумiння
вая{ливостiта значення матерiалу, кар'срне зростання, реалiзацiя себе. Науковий
керiвник та викладачi в свою чергу допомагають аспiранту i стимулюють в таких
заходах, як обговорення стану дисертацiТ, проведення власних наукових

дослiдлсень, написання наукових публiкацiй, пiдготовка до виступу на
конференцiях, ceMiHapax, тощо.

Висновки:
Аспiрантура, як третiй piBeHb ocBiTHboT пiдготовltи, е ключовим елементом

у продукуваннi висококвалiфiкованих кадрiв. АспiраFI,г третього рiвня виrцоТ

освiти, Везир Ф.Ф., який приймав участь в обговоренt-ti, виявився зацiкавленим

у набуттi нових знань та практичних навичок висококвалiфiкованих наукових та

науково-педагогiчних працiвникi в.

Аспiрант показав обiзнанiсть з цiлями та змiстом ocBiTHbo-HayKoBoT

програми, що говорить про високий piBeHb iнформацiйноТ прозоростi. BiH
задоволений тим, що навчасться на обранiй сгlецiа"тrьностi.



Везир Ф.Ф, високо оцiнюс ефективнiсть методiв i методики викладання

дисциппiн за спецiалънiстю <Електронiка>>, а також рiвенъ стимулювання його

до самоосвiти та науково-дослiдницькоi' дiяльностi.

1ага"г,lh,н_ц_frr рgсцэч9_к: ocBiTHi послуги за освiтньо-науковою програмою

Електронiка надаються на достатньому piBHi i задовольняють аспiранта -
отримувача послуг.

Гарант ocBiTH ьо- науко воТ програми З.Ю. Готра

Голова HN4K

спецiальностi 17 1 <Елекr,ронiка>

Секретар НМК
спецiальностi l 71 <Електронiка> [.П. Кремер



звIт
за результатами обговорень щодо задоволеностi здобувачiв

третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти спецiальностi

171 <Електронiка>) наданням ocBiTHix послуг

Затверджено

на засiданнi НМК спецiальностi

l7| - Електронiка

протокол NЬ / _ giд J8 0Е ХО/3r.



Метою проведення обговорення було вивчення рiвня яtсостi органiзацiТ
навчання аспiранта 2-го рочz навчаrrня третього (оqвiтцдо-на]rкового) рiвня
вищоi освiти К}zцiя СтепаrлаАндрiйовиаа, як споживача ocBiTHix послуг, якостi
ocBiTHboT програми, а саме: змiстовним наповненням програми, ефективнiстю
викладання, забезпеченiстю освiтнього rrроцесу матерiально-технiчними
навчально-методичними ресурсами та piBHеM jx задоволеностi.

Обговорення проводилось на засiданнi НМК 171 - Електронiка, протокол
вiд за участi аспiранта, членiв проектноi групи та виклада.Iiв,

забезпечують освiтнiй процес за вiдповiдним напрямом освiти, а саме:

JYg

якi

Гарант:

Готра З.Ю.

Члени групи:

Микитюк З.М.

CTaxipa П.Й.

- д.т.н., проф., завiдувач кафедри <Електроннi прилади>

- д.ф.-м.н., проф., професор кафедри <<Електроннi прилади)

- Д.Т.Н., ПРоф., професор кафедри <Електроннi прилади>

Викладачi кафедри: доц. Барило Г.l., доц. Кремер I.П., доц. Кучмiй Г.Л.

Аспiрат оцiнював ефективнiсть методiв i методику викладання дисциплiн
за спецiальнiстю 171 <Електронiка> ocBiTHbo-HayкoBoi програми третъого рiвня
вищоТ освiти, а також piBeHb стимулювання його до самоосвiти й науково-

дослiдницькоТ дiяльностi.

Серед фаrrторiв, якi мотивують аспiрантiв до самостiйноТ роботи е

збiльшення об'ему знань, новизна та зацiкавленiсть матерiалу, розумiння
ва}кливостi та значення матерiалу, кар'ерне зростання, реалiзацiя себе. Науковий
керiвник та викладачi в свою чергу допомагають аспiранту i стимулюють в таких
заходах, як обговорення стану дисертацiТ, проведення власних наукових

дослiдrкень, написання наукових публiкацiй, пiдготовка до виступу на

конференцiях, ceMiHapax, тощо.

Висч.Qрi<и:
Аспiрантура, як третiй piBeHb ocBiTHboT пiдготовки, е ключовим елементом

у продукуваннi високоItвалiфiкованих кадрiв. Аспiрант третього рiвня вищоТ

освiти, Куцiй С.А., який приймав y.iacTb в обговореннi, виявився зацiкавленими

у набуттi нових знань та практичних навичок висококвалiфirtованих наукових та

науково-педагогiчних працiвникiв.
Аспiрант показав обiзнанiстъ з цiлями та змiстом ocBiTHbo-HayKoBoT

програми, що говорить про високий piBeHb iнформацiйноТ прозоростi. BiH
задоволений тим, що навчастъся на обранiй спецiальностi.



Аспiрант Куцiй С.Л.
високо оцiнюе ефективнiсть методiв i методики викладання дисцип;riн за

спецiальнiстю кЕлектронiка>>, а тако}к piBeHb стимулювання його до
caMoocBi ти ^га науко во-досл iдницькоТ дiяльностi ;

вважас чинну систему оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв в

унiверситетi об'сктивною. Iнформацiя щодо цiлей, змiсту та програмних

результатiв навчання, порядку та критерiТв оцiнювання в межах окремих
ocBiTHix компонентiв с доступною, зрозумiлою i доводиться до вiдома

учасникiв освiтнього процесу;
пiдтвердив реалiзовану можливiстъ самос,гiйного обрання навчаJIьIIих

дисциплiн для ix подальшого вивLlення з блоку вибiркових дисциплiн, що

дозволяе поглибити знання в областi наукових дослiдrкень;
пiдтвердив, що унiверситет популяризуе академiчну доброчесtлiсть та
використовуе вiдповiдгri технологiчнi рiшення яrt iнструменти протидiТ

порушенням академiчноТ доброчесностi. Популяризацiя ведеться через

роз' яснювальну роботу.

Загальний висновок: ocBiTHi послуги за освiтньо-науковою програмою
третього рiвrrя вищоi освiти (доктор фiлософiТ) за спецiальнiстtо |7 |

Електронiка надаються на достатньому piBHi i задовольняють аспiранта -
отримувача послуг.

Гарант ocBiTH ьо-науковоТ програми З.}О. Готра

Голова HN'IK

спецiальностi 171 <Електронiка>

Секретар НМК
спецiальностi 1 7 1 <Електронiка>

китюк

I.П. Кремер



звIт
за результатами обговорень щодо задоволеностi здобувачiв

третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти спецiальностi

171 <Влектроцiка>> наданням ocBiTHix послуг

Затверджено

на засiданнi НМК спецiальностi

l'7l - Електронiка

протокол NЪ У вiд Jl al, "ш4.



Метою проведення обговорення було вивчення рiвня якостi органiзацii

навчання аспiранта 3-го навчання ьо-наукового) рiвня

вищоi освiти Куцiя Степана Андрiйовича, як споживача ocBiTHix послуг, якостi

освiтньоi програми, а саме: змiстовним наповненням програми, ефективнiстю

викладання, забезпеченiстю освiтнього процесу матерiально-технiчними,

навчыIъно-методичними ресурсами та piBHeM iх задоволеностi.
Обговорення проводилось на засiданнi НМК 1,7| - F.лектронiка, протокол

Jф 7 вfu Д/, Prl- Юf ,за участi асшiранта, членiв rlроектноi групи та викладачiв,

якi забезп.rуrru-БJr"iй процес за вiдповiдним напрямом освiти, а саме:

Гарант:

Готра З.Ю.

Члени групи:

Микитюк З.М.

CTaxipa П.Й.

- Д.Т.Н., ПРоф., завiдувач кафедри <<Електроннi прилади>

- д.ф.-м.н., проф., професор кафедри <Електроннi прилади>

- д.т.н., проф., професор кафедри <Електроннi прилади>

Викладачi кафедри: доц. Барило Г.I., доц. Кремер I.П., доц. Кучмiй Г.Л.,

IBax VI.С.

Аспiрат оцiнював ефективнiсть методiв i методику викладання дисциплiн
за спецiальнiстю 171 <Електронiка> освiтньо-науковоi програми третього рiвня
вищоi освiти, а також piBeHb стимулювання його до самоосвiти й науково-

дослiдницькоi дiяльностi.

Серед факторiв, якi мотивують аспiрантiв до самостiйноi роботи с

збiльшення об'ему знань, новизна та зацiкавленiсть матерiалу, розумiння
важливостi та значення матерiалу, кар'срне зростання, реалiзацiя себе. Науковий
керiвник та викладачi в свою чергу допомагають аспiранту i стимулюють в таких
заходах, як обговорення стану дисертацii, проведення власних наукових

дослiджень, написання наукових публiкацiй, пiдготовка до виступу на

конференцiях, ceMiHapax, тощо.

Серед проблем, якi найбiльшою мiрою ускладнюють навчання за обраною

спецiальнiстю аспiрант вказав особисту неорганiзованiсть.

Позитивним моментом е те, що аспiрант знае про ocHoBHi документи, якi

регламентують процес його навчання та ознайомлений з цiлями та змiстом

ocBiTHboT програми. Аспiрант наголосив, що структура ocBiTHboi rrрограми

вiдповiдас його очiкуванням (присутнi Bci дисциплiни, вивчення яких, необхiдно

для майбутньоi професiйноi дiяльностi; немае дублювання дисциплiн, немае

порушення логiки викладання дисциплiн, не мае перевантаження i т. iH.) .



Аспiрант повiдомив, що ознайомлений з iснуючими критерiями та
методами оцiнювання, якi оприлюдненi заздалегiдь i знаходяться у вiдкритому
доступi (зокрема на веб-сайтi унiверситету). kpiM того, викладач пояснюс методи
i критерii оцiнювання на першому навч€Lльному заняттi вiдповiдно до робочоТ
програми навчальноi дисциплiни, також с можливiсть ознайомлюватися з
методами i критерiями оцiнювання з робочою програмою навчалъноiдисциплiни
(силабуса), що розмiщена на оайтi НУ <Львiвська полiтехнiка>>.

Аспiрант зазначив, Що при проведенi екзамену найбiльш об'ективним
вважае комбiнацiю екзаменацiйних питань i спiвбесiду.

Висновки:
Аспiрантура, як третiй рiвенъ ocBiTHboi пiдготовки, е ключовим елементом

у продукуваннi висококвалiфiкованих кадрiв. Аспiрант третього рiвня вищоI
освiти, Куцiй с.А., який приймав участь в обго,вореннi, виявився зацiкавленими
у набуттi нових знань та практичних навичок висококвалiфiкованих наукових та
науково-педагогiчних працiвникiв.

Аспiрант показав обiзнанiсть з цiлями та змiстом освiтньо-науковоi
програмИ, Що говоритЬ про високий piBeHb iнформацiйноi прозоростi. BiH
задоволений тим, що навчаетъся на обранiй спецiальностi.

Аспiрант Куцiй С.А.
високо оцiнюе ефективнiсть методiв i методики викладання дисциплiн за
спецiальнiстю <Електронiка>, а також piBeHb стимулювання його до
самоосвiти та науково-дослiдницькоi дiяльностi;
вважае чинну систему оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв в

унiверситетi об'ективною. Iнформацiя щодо цiлей, змiсту та програмних
результатiв навчання, порядку та критерiiв оцiнювання в межах окремих
ocBiTHix компонентiв е доступною, зрозумiлою i доводиться до вiдома
учасникiв освiтнъого процесу;
пiдтвердив реалiзовану можливiстъ самостiйного обрання навччшьних
дисциплiн для ik подальшого вивчення з блоку вибiркових дисциплiн, що
дозволяе поглибити знання в областi наукових дослiджень;
пiдтвердив, що унiверситет популяризуе академiчну доброчеснiсть та
використовуе вiдповiднi технологiчнi рiшення як iнструменти протидii
порушенням академiчноi доброчесностi. Популяризацiя ведеться через
роз'яснювальну роботу.



Загальний висновок: ocBiTHi послуги за освiтньо-науковою програмою
третього рiвня вищоi освiти (доктор фiлософii) за спецiальнiстю |7|
Електронiка надаються на достатньому piBHi i задовольняють аспiранта -
отримувача послуг.

J, З.Ю.ГотраГарант ocBiTHbo-HayKoBoi програми

голова Нмк
спецiальностi 171 <Електронiка>

Секретар НМК
спецiальностi 171 <Електронiка> I.П.Кремер


