
АНКЕТА 

опитування викладачів щодо якості освітньої діяльності 
 

  Шановні колеги!  Будь-ласка, оцініть наступні твердження за критеріями:   

- “задовольняє повністю” 

- “задовольняє достатньою мірою” 

- “задовольняє на рівні 50%” 

- “не задовольняє”.    

     Питання для науково-педагогічних працівників: 

1. Зручність та комфортність навчальних приміщень (аудиторії, приміщення з 

комп’ютерами, аудіо-  відеопристроями тощо); 

2. Задоволеність організацією дистанційного навчання в інституті та роботою 

інформаційного відділу; 

3. Задоволеність умовами безпеки праці та навчання (дотримання санітарних норм, 

охорона публічного порядку тощо); 

4. Задоволеність роботою бібліотеки (ресурси та послуги); 

5. Задоволеність розкладом навчальних занять, інформаційною підтримкою 

освітнього процесу (електронний розклад, своєчасність інформування про зміни в 

розкладі); 

6. Інформування про важливі події, заходи, досягнення інституту (офіційний сайт, 

соціальні мережі, корпоративна пошта); 

7. Задоволеність взаємодією із здобувачами вищої освіти в освітньому процесі; 

8. Задоволеність взаємовідносинами між викладачами інституту; 

9. Задоволеність соціально–психологічним кліматом в інституті; 

10. Задоволеність роботою психолого-педагогічного відділу інституту (соціальний 

педагог, практичний психолог); 

11. Захист прав та свобод особистості (релігійних, статусних, гендерних, етнічних 

тощо); 

12. Задоволеність соціальною підтримкою викладачів (матеріальна допомога, заходи, 

діяльність профспілкової організації); 

13. Стимулювання діяльності викладачів (визнання, відзнаки, преміювання тощо); 

14. Можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості; поширення 

знань; проведення наукових досліджень); 

15.  Створення умов для викладачів щодо вільного вибору форм, методів навчання і 

викладання; 

16. Викладачі залучені до розробки, моніторингу, перегляду освітньо-професійних 

програм; 

17. Проведення на базі інституту заходів, які сприяють професійному розвитку та 

вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів; 

18. Можливість  брати участь в програмах академічної мобільності; 

19. Імплементація принципів академічної доброчесності серед науково-педагогічних 

працівників і здобувачів вищої освіти інституту; 



20. Науково-педагогічні працівники інституту дотримуються політики академічної 

доброчесності; 

21. Здобувачі вищої освіти інституту дотримуються принципів академічної 

доброчесності; 

22. В яких заходах з підвищення власної професійної кваліфікації Ви берете участь? 

(можна обрати декілька варіантів): 

а) відвідуєте курси підвищення кваліфікацій; 

б) берете участь у методичних заходах на кафедрі; 

в) берете участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях; 

г) берете участь у стажуванні; 

д) навчаєтесь в аспірантурі / докторантурі; 

е) поєднуєте викладацьку діяльність з практичною роботою на підприємстві; 

є) вивчаєте іноземні мови. 

23. Вкажіть академічну групу (що здобуває вищу освіту за даною ОПП), з якою Вам 

було комфортно працювати та, з якою Ви хотіли б надалі зустрітися при вивченні 

інших курсів, в період проходження практики, при виконанні курсової чи дипломної 

роботи?___________________________________________________________________ 

    

    Ваші пропозиції щодо поліпшення якості освітнього процесу і психологічного 

клімату в інституті_________________________________________________________ 

 

                                           Дякуємо Вам за співпрацю! 

 

 


