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      1.  Мета моніторингу – вивчити думки здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних працівників, адміністрації, випускників НаУОА та роботодавців 

щодо освітнього середовища університету. 

      2.  Методологія проведення моніторингу. Моніторинг освітнього 

середовища НаУОА передбачає проведення соціологічного опитування та 

роботу фокус-груп. Методологію соціологічного опитування розробив 

Аналітичний центр «Школа політичної аналітики «Поліс» спільно з Центром 

соціальних досліджень НаУОА.   

      3.  Соціологічне опитування відбувається для  дослідження освітнього 

середовища НаУОА з позиції основних стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників, адміністрації, випускників НаУОА та 

роботодавців). Результати анкетування  анонімні. Їх використовують для оцінки 

внутрішнього та зовнішнього середовища. 

   3.1. Аудиторія дослідження: здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні 

працівники, адміністрація, випускники НаУОА та роботодавці. 

   3.2. Вибіркова сукупність: репрезентативна, квотна вибірка 338 респондентів 

студентів та 383 випусників (Додаток 1). 

           3.3. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): становить 5%. 

         3.4. Метод дослідження: маршрутне опитування (анкети в розрізі різних 

стейкхолдерів - Додаток 2). 

         3.5. Терміни проведення дослідження (польового етапу): 16 березня – 3 

квітня 2020 року. 

         3.6. Відповідальні за проведення: аналітичний центр «Школа політичної 

аналітики «Поліс» спільно з Центром соціальних досліджень НаУОА.   

        3.7. Генеральна сукупність: 2201 особа. Станом на 1 лютого 2020 року в 

університеті навчається 2008 здобувачів вищої освіти, працює 176 науково-

педагогічних працівників та 17 керівників підрозділів. Обрано мінімально 

допустиму статистичну похибку на рівні 5%. Володіючи значенням 

статистичної похибки (без урахування дизайн-ефекту) з імовірністю 0,95 та 

генеральної сукупності можемо вирахувати вибірку за таких вихідних умов. 

        3.8. Опрацювання результатів. Результати опитування формують до 15 

квітня 2020 року. 

    4.  Проведення фокус-груп. На основі результатів проводять опитування 
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фокус-груп окремо за факультетами/Інститутом з 22 по 30 квітня 2020 року.  

     4.1. Учасниками індивідуальних фокус-груп є здобувачі вищої освіти, 

науково-педагогічні працівники, адміністрація, випускники НаУОА та 

роботодавці. 

   5. Формування та збереження результатів опитування. За формування та 

збереження результатів моніторингу освітнього середовища НаУОА 

відповідають Каламаж Руслана Володимирівна, проректор з навчально-

виховної роботи, Харчук Юлія Юріївна, помічниця ректора з освітнього 

менеджменту, та Шулик Юлія Віталіївна, помічниця ректора зі стратегічного 

розвитку та забезпечення якості освіти НаУОА. 

    За результатами моніторингу формують звіт, який оприлюднюють на 

офіційному сайті НаУОА. 
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Додаток 1 

Вибірка опитаних НаУОА 

Факультет Напрями 

підготовки 

Рік навчання Всього дівчата хлопці Вибірка дівчата хлопці 

Факультет 

політико-

інформаційног

о менеджменту 

Політологія 
І курс 17 11 6 

3 2 1 

ІІ курс 9 7 2 1 1 0 

ІІІ курс 16 7 9 2 1 1 

ІV курс 26 15 11 4 3 1 

V курс 6 3 3 1 1 0 

Інформацій

на, 

бібліотечна 

та архівна 

справа 

І курс 18 13 5 3 2 1 

ІІ курс 17 16 1 3 2 1 

ІІІ курс 15 15 0 2 2 0 

ІV курс 18 16 2 3 2 1 

V курс 6 3 3 1 1 0 

Психологія І курс 22 20 2 3 2 1 

ІІ курс 9 6 3 1 1 0 

ІІІ курс 26 22 4 4 3 1 

ІV курс 39 27 12 6 4 2 

V курс 6 4 2 1 1 0 

Початкова 

освіта 

І курс 6 5 1 1 1 0 
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Національн

а безпека 

(за 

окремими 

сферами 

забезпеченн

я та видами 

діяльності) 

І курс 30 13 17 5 3 2 

ІІ курс 29 9 20 4 3 1 

ІІІ курс 40 25 15 

6 4 2 

Громадське 

здоров'я 

І курс 10 9 1 2 2 0 

ІІ курс 3 2 1 0 0 0 

ІІІ курс 24 17 7 4 3 1 

Факультет 

міжнародних 

відносин 

Історія та 

археологія 

І курс 29 18 11 4 3 1 

ІІ курс 27 9 18 4 3 1 

ІІІ курс 28 12 16 4 3 1 

ІV курс 19 10 9 3 2 1 

V курс 6 3 3 1 1 0 

Країнознавс

тво 

І курс 12 7 5 2 1 1 

ІІ курс 19 14 5 3 2 1 

ІІІ курс 26 16 10 4 3 1 

ІV курс 26 22 4 4 3 1 

V курс 9 4 5 1 1 0 

Міжнародні 

відносини 

І курс 39 23 16 6 4 2 

ІІ курс 29 21 9 4 3 1 

ІІІ курс 23 15 7 4 3 1 

ІV курс 23 18 5 4 3 1 
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V курс 12 5 7 2 1 1 

Гуманітарний 

факультет 

Культуроло

гія 

І курс 13 10 3 2 1 1 

ІІ курс 14 13 1 2 1 1 

ІІІ курс 10 7 3 2 1 1 

ІV курс 18 14 4 3 2 1 

V курс 6 4 2 1 1 0 

Філософія І курс 3 1 2 0 0 0 

ІІ курс 3 2 1 0 0 0 

ІІІ курс 8 3 5 1 1 0 

ІV курс 15 9 6 2 1 1 

 

Релігієзнавс

тво V курс 8 6 2 

1 1 0 

Українська 

мова та 

література 

І курс 26 25 1 4 3 1 

ІІ курс 27 24 3 4 3 1 

ІІІ курс 21 21 0 3 3 0 

ІV курс 19 19 0 3 3 0 

V курс 12 10 2 2 1 1 

Журналісти

ка 

І курс 23 20 3 4 3 1 

ІІ курс 25 23 2 4 3 1 

ІІІ курс 12 12 0 2 2 0 

ІV курс 19 15 4 3 2 1 



 

 

 

7 

 

V курс 11 7 4 2 1 1 

Факультет 

РГМ 

Германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно), 

перша - 

англійська 

І курс 98 81 17 15 10 5 

ІІ курс 90 82 8 14 10 4 

ІІІ курс 73 61 12 11 8 3 

ІV курс 61 55 6 9 6 3 

V курс 21 15 6 3 2 1 

Інститут права Право І курс 96 60 36 15 10 5 

ІІ курс 74 33 41 11 7 4 

ІІІ курс 65 22 43 10 7 3 

ІV курс 63 40 23 10 7 3 

V курс 38 22 16 6 4 2 

Економічний 

факультет 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхуванн

я 

І курс 15 9 6 2 1 1 

ІІ курс 12 6 6 2 1 1 

ІІІ курс 17 10 7 3 2 1 

ІV курс 43 29 14 7 4 3 

V курс 20 12 8 3 2 1 

Економічна 

кібернетика 

І курс 20 10 10 3 2 1 

ІІ курс 25 13 12 4 3 1 

ІІІ курс 24 13 11 4 3 1 

ІV курс 22 9 13 3 2 1 

V курс 10 6 4 2 1 1 
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Комп'ютерн

і науки 

І курс 23 5 18 4 1 3 

ІІ курс 25 3 22 4 1 3 

Облік і 

оподаткува

ння 

І курс 9 7 2 1 1 0 

ІІ курс 11 6 5 2 1 1 

ІІІ курс 17 13 4 3 2 1 

ІV курс 16 14 2 2 2 0 

V курс 8 6 2 1 1 0 

Науково-педагогічний персонал 

університету 

176 138 38 27 18 9 

Керівники підрозділів університету 17 9 8 3 2 1 

 
 Усього 2201 1496 705 338 230 108 

  

Вибірка опитаних випускників НаУОА 

Бакалаври+Магістри Випускники Вибірка Жінки Чоловіки 

економіка і підприємництво/фінанси 1175 50 33 17 

історія 759 33 22 11 

культура 573 25 17 8 

правознавство 1573 67 45 22 

філологія 1204 52 35 17 

українська мова і літ-ра 538 23 15 8 

документознавство 698 30 20 10 

політологія 464 20 13 7 

філософія 451 19 13 6 

психологія 376 16 11 5 

країнознавство 282 12 8 4 

міжнародні відносини 269 12 8 4 

економічна кібернетика 310 13 9 4 

журналістика 181 8 5 3 

облік і аудит 77 3 2 1 

Всього 8930 383 257 126 
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Додаток 2 

ОПИТУВАННЯ 1 – СТУДЕНТИ 

 

ЧАСТИНА 1: ТВЕРДЖЕННЯ 

 

Категори

чно не 

погоджу

юся 

Не 

погоджу

юся 

Оціню

ю 

нейтрал

ьно 

Погодж

уюся 

Цілком 

погоджу

юся 

1. НаУОА визнає цінність якісної вищої 

освіти 

     

2. Я ніколи не відчував (ла) дискримінації 

стосовно себе з боку адміністрації, 

викладачів та інших працівників НаУОА 

     

3. Я маю можливість робити свій внесок у 

забезпечення якості вищої освіти 

     

4. НаУОА відстежує шляхом моніторингу 

якість вищої освіти, яку надає здобувачам 

     

5. Я переконаний(а), що моє навчання 

належно готує мене до сучасної кар’єри за 

спеціальністю 

     

6. У НаУОА діє Кодекс академічної 

доброчесності, який ефективно виконують 

     

7. НаУОА поважає і визнає розмаїття 

здобувачів вищої освіти, а також їхні 

культурні й особисті потреби 

     

8. Я отримую детальний відгук (зворотний 

зв'язок) про мою роботу й успішність 

     

9. Освіта, яку я здобуваю, цікава і 

стимулює розвиток інтелекту та 

критичного мислення  

     

10. НаУОА надає можливість оскаржити 

результати оцінювання, що видаються 

неправильними чи несправедливими 

     

11. НаУОА заохочує взаємоповагу у 

стосунках студент - викладач  

     

12. НаУОА підтримує гнучкість у навчанні 

та визнає можливість отримання навичок за 

межами освітньої програми 

     

13. НаУОА заохочує відчуття автономності 

студентів і одночасно забезпечує 
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наставництво та підтримку з боку 

викладачів, кураторів 

14. НаУОА оцінює мою успішність на 

основі завчасно оприлюднених методів та 

критеріїв оцінювання 

     

15. Процес зарахування до НаУОА   

прозорий, об’єктивний та базований на 

основі індивідуального рівня знань 

абітурієнтів 

     

16. НаУОА ефективно адмініструє 

інформаційно-навчальні ресурси (Moodle, 

LitPro, система “Розклад”) 

     

17. Розклад моїх занять ефективний і 

зручний 

     

18. Під час будь-яких змін у моїйу 

навчальній дисципліні чи у викладанні 

ефективно використовують комунікацію 

між студентами і представниками 

факультету 

     

19. НаУОА регулярно оприлюднює 

актуальну, неупереджену та об’єктивну 

інформацію про зміни та діяльність, що 

впливають на мою освіту 

     

20. НаУОА оприлюднює інформацію і 

сприяє працевлаштуванню своїх 

випускників і здобувачів 

     

21. Освітні програми в НаУОА регулярно 

переглядають із залученням студентів та 

інших зацікавлених сторін 

     

Питання щодо комунікації      

Які цінності має сповідувати сучасний 

університет (Оберіть 5) 

Лідерство, Свобода, Відповідальність, Проактивність, 

Толерантність, Інноваційність, Підприємливість, 

Самостійність, Самодисципліна/самоконтроль, 

Автономність, Якість, Справедливість, Турбота, 

Демократичність, Довіра, Спільнотність, Ваш варіант 

(напишіть)__________________________ 

Який формат інформування щодо 

діяльності університету найкраще 

підходить Вам? 

Відеозве

рнення 

від 

членів 

адміністр

ації 

Листи на 

корпорат

ивну 

скриньку 

Дайдже

сти в 

соціаль

них 

мережа

х 

Ваш 

варіант 

(напиші

ть) 

 

Які канали найкраще підходять для 

інформування? 

Корпорат

ивна 

Сайт 

універси

Соціаль

ні 

мережі 

Ютуб-

канал 

Додаток 

ОА 
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пошта тету (Інстагр

ам/фейс

бук/Tel

egram) 

Який спосіб комунікації з викладачами для 

вас найзручніший? 

Корпорат

ивна 

пошта 

 

 

 

Сайт 

універси

тету 

Соціаль

ні 

мережі 

(Інстагр

ам/фейс

бук/Tel

egram) 

Особис

та 

комунік

ація 

Ваш 

варіант 

Який контент ви хотіли б отримувати від 

університету? 

Питання, 

що 

безпосер

едньо 

стосують

ся 

навчання 

Анонси 

цікавих 

подій 

Оголош

ення 

про 

можлив

ості 

Ваш 

варіант 

 

ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ 

1. Сильними 

сторонами НаУОА є: 

 

2. Слабкими 

сторонами НаУОА є: 

 

 

 

3. Використовуйте це 

поле для будь-яких 

інших коментарів 

щодо НаУОА: 
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ОПИТУВАННЯ 2 – ВИПУСКНИКИ НаУОА  

 

  

ЧАСТИНА 1: ТВЕРДЖЕННЯ 

 

Категор

ично не 

погодж

уюся 

Не 

погодж

уюся 

Оцінюю 

нейтрал

ьно 

Погод

жуюс

я 

Цілком 

погодж

уюся 

 

1 НаУОА визнавав цінність якісної 

вищої освіти 

      

2. Я ніколи не відчував (ла) 

дискримінації стосовно себе з боку 

адміністрації, викладачів та інших 

працівників НаУОА  

      

3. У мене була можливість робити свій 

внесок у забезпечення якості освіти 

      

4. НаУОА відстежував шляхом 

моніторингу якість освіти, яку надавав 

студентам 

      

5. Я переконаний(а), що моє навчання 

в НаУОА належно підготувало мене до 

сучасної кар’єри 

      

6. НаУОА поважав академічну 

доброчесність і свободу та пильнував 

академічне шахрайство 

      

7. НаУОА  активно залучає 

випускників до розвитку університету 

      

8. НаУОА поважав і визнавав 

розмаїття здобувачів вищої освіти, а 

також їхні культурні й особисті 

потреби 

      

9. НаУОА уможливлював гнучкість у 

навчанні 

      

10. Я отримував (ла) детальний відгук 

(зворотний зв'язок) про мою роботу й 

успішність 

      

11. Освіта, яку я здобув (ла), була 

цікавою і стимулювала розвиток мого 

інтелекту та критичного мислення 

      

12. НаУОА надавав можливість 

оскаржити результати оцінювання, що 

видавались неправильними чи 

несправедливими 
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13. НаУОА заохочував взаємоповагу у 

стосунках студент-викладач 

      

14. Під час практичних занять 

регулярно мали місце дискусії, що 

змушували замислитися 

      

15. НаУОА підтримував гнучкість у 

навчанні та визнавав можливість 

отримання навичок за межами 

освітньої програми 

      

16. НаУОА заохочував відчуття 

автономності студентів і одночасно 

забезпечував наставництво та 

підтримку з боку викладачів, кураторів 

      

17. Викладачі, які мене оцінювали, 

були ознайомлені із сучасними 

методами тестування та оцінювання, а 

також були належно кваліфіковані для 

того, щоб оцінювати мою успішність 

      

18. НаУОА оцінював мою успішність 

на основі завчасно оприлюднених 

методів і критеріїв оцінювання 

      

19. Процес зарахування до НаУОА був 

прозорим, об’єктивним та базованим 

на основі індивідуального рівня знань 

абітурієнтів 

      

20. Методи оцінювання та критерії 

виставлення балів у НаУОА були 

об’єктивними та справедливими 

      

21. Мої викладачі регулярно 

застосовували різноманітні методики 

викладання для забезпечення 

ефективності мого навчання 

      

22. Розклад моїх занять був для мене 

ефективним і зручним 

      

23. Під час будь-яких змін у моїй 

навчальній дисципліні чи у викладанні 

ефективно використовували 

комунікацію між студентами і 

представниками факультету 

      

24. Я мав (ла) доступ до важливої 

інформації і даних щодо моїх 

навчальних дисциплін та успішності 

      

25. НаУОА має активну асоціацію 

випускників 
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26. НаУОА оприлюднює інформацію і 

сприяє працевлаштуванню своїх 

випускників і здобувачів вищої освіти 

      

Питання щодо комунікації       

Які цінності має сповідувати сучасний 

університет (Оберіть 5) 

Лідерство, Свобода, Відповідальність, 

Проактивність, Толерантність, Інноваційність, 

Підприємливість, Самостійність, 

Самодисципліна/самоконтроль, Автономність, 

Якість, Справедливість, Турбота, 

Демократичність, Довіра, Спільнотність, Ваш 

варіант 

(напишіть)__________________________ 

 

Який формат інформування щодо 

діяльності університету найкраще 

підходить Вам? 

Відеозв

ернення 

від 

членів 

адмініст

рації 

Листи 

на 

корпор

ативну 

скринь

ку 

Дайдже

сти в 

соціальн

их 

мережах 

Ваш варіант 

(напишіть) 

 

Які канали найкраще підходять для 

інформування? 

Корпор

ативна 

пошта 

Сайт 

універ

ситету 

Соціаль

ні 

мережі 

(Інстагр

ам/фейс

бук/Tele

gram) 

Ютуб-канал Додаток 

ОА 

Який контент ви хотіли б отримувати 

від університету? 

Питанн

я, що 

безпосе

редньо 

стосуют

ься 

навчанн

я 

Анонс

и 

цікави

х подій 

Оголош

ення 

про 

можлив

ості 

Ваш варіант  

ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ  

1. Сильними 

сторонами НаУОА 

є: 

  

2. Слабкими 

сторонами НаУОА 

є: 

  

3. Використовуйте 

це поле для будь-

яких інших 

коментарів щодо 

НаУОА: 
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ОПИТУВАННЯ 3 –ВИКЛАДАЧІ 

 

ЧАСТИНА 1: ТВЕРДЖЕННЯ 

 

Категори

чно не 

погоджу

юся 

Не 

погоджу

юся 

Оціню

ю 

нейтрал

ьно 

Погодж

уюся 

Цілком 

погоджу

юся 

1. НаУОА визнає цінність якісної освіти      

2. Я ніколи не дискриміную студентів      

3. Я маю можливість робити свій внесок у 

забезпечення якості освіти 

     

4. НаУОА відстежує шляхом моніторингу 

якість освіти, яку надає студентам 

     

5. НаУОА належно готує здобувачів вищої 

освіти до сучасної кар’єри 

     

6. НаУОА поважає академічну 

доброчесність та свободу і пильнує 

академічне шахрайство 

     

7. У НаУОА діє Кодекс академічної 

доброчесності, який ефективно виконують 

     

8. НаУОА поважає і визнає розмаїття 

здобувачів, а також їхні культурні й 

особисті потреби 

     

9. НаУОА уможливлює гнучкість у 

навчанні 

     

10. Я надаю студентам детальні зворотні 

відгуки про їхню роботу й успішність 

     

11. Я вживаю всіх доступних заходів, щоб 

мої заняття були цікавими та стимулювали 

розвиток інтелекту та критичного 

мислення у студентів 

     

12. НаУОА надає студентам можливість 

оскаржити результати їхнього оцінювання, 

що видаються їм неправильними чи 

несправедливими 

     

13. НаУОА має дієві офіційні процедури 

для розгляду скарг студентів 

     

14. НаУОА заохочує взаємоповагу у 

стосунках студент - викладач 
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15. Під час моїх практичних занять 

регулярно мають місце дискусії, що 

змушують замислитися 

     

16. НаУОА підтримує гнучкість у навчанні 

та визнає можливість отримання навичок 

за межами освітньої програми 

     

17. НаУОА заохочує відчуття автономності 

студентів і одночасно забезпечує 

наставництво та підтримку з боку 

викладачів, кураторів 

     

18. Я знаю сучасні методи тестування та 

оцінювання, а також кваліфікований(а) 

належно для того, щоб оцінювати 

успішність студентів 

     

19. Я оцінюю успішність студентів на 

основі завчасно оприлюднених методів і 

критеріїв оцінювання 

     

20. На моїх заняттях студенти  регулярно 

ставлять запитання, що стимулюють 

дискусію і змушують замислитися 

     

21. Процес зарахування до НаУОА  

прозорий, об’єктивний та базований на 

основі індивідуального рівня знань 

абітурієнтів 

     

22. Я отримую допомогу від НаУОА у 

розвитку моїх професійних навичок 

     

23. НаУОА дотримується чесних, прозорих 

і справедливих правил відбору працівників 

та умов працевлаштування, що визнають 

важливість викладання 

     

24. НаУОА заохочує та уможливлює мій 

професійний розвиток 

     

25. НаУОА заохочує наукову діяльність 

для посилення зв’язку між освітою та 

наукою 

     

26. НаУОА заохочує мене впроваджувати 

інновації в методах викладання та 

використовувати нові технології для 

проведення досліджень 

     

27. Я маю можливість використовувати 

мультимедійні технології в процесі 

викладання 

     

28. Моя академічна кар’єра залежить 

передусім від моєї успішності як науковця 

та викладача 

     



 

 

 

18 

 

29. НаУОА надає мені стабільний доступ 

до мережі Інтернет та інших баз даних для 

пошуку потрібних матеріалів 

     

30. НаУОА ефективно адмініструє 

інформаційно-навчальні ресурси 

     

31. Розклад моїх занять ефективний і 

зручний для студентів 

     

32. Розклад моїх занять ефективний і 

зручний для мене 

     

33. Під час будь-яких змін у моїй 

навчальній дисципліні чи у викладанні 

ефективно відбувається комунікація між 

студентами і представниками факультету 

     

34. НаУОА регулярно оприлюднює 

актуальну, неупереджену та об’єктивну 

інформацію про зміни та діяльність, що 

впливають на освітній процес 

     

35. НаУОА оприлюднює інформацію і 

сприяє працевлаштуванню своїх 

випускників і студентів 

     

36. Освітні програми в НаУОА регулярно 

переглядають із залученням студентів та 

інших зацікавлених осіб 

     

37. Я заохочую студентів давати відгуки на 

мої лекції та/або практичні (семінарські) 

заняття 

     

38. Я маю можливість брати участь у 

розробленні та перегляді навчального 

плану й освітніх програм 

     

Питання щодо комунікації      

Які цінності має сповідувати сучасний 

університет (Виберіть 5) 

Лідерство, Свобода, Відповідальність, Проактивність, 

Толерантність, Інноваційність, Підприємливість, 

Самостійність, Самодисципліна/самоконтроль, 

Автономність, Якість, Справедливість, Турбота, 

Демократичність, Довіра, Спільнотність, Ваш варіант 

(напишіть)__________________________ 

Виберіть найзручніший спосіб (канал) 

комунікації зі студентами 

Корпорат

ивна 

пошта 

Соціальн

і мережі 

(групи в 

Instagram

\Faceboo

k) 

Особис

та 

комунік

ація 

Ваш 

варіант 
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Який для вас найзручніший канал 

інформування, що стосується робочих 

питань 

Корпорат

ивна 

пошта 

Групи в 

соціальн

их 

мережах 

Особис

та 

комунік

ація 

Сайт 

універс

итету 

Ваш 

варіант 

Чи було б зручним для вас планування 

подій за допомогою Google Calendar? 

Так Ні Важко 

відпові

сти 

  

ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ 

1. Сильними 

сторонами НаУОА є: 
 

 

 

 

 

2. Слабкими 

сторонами НаУОА є: 

 

3. Використовуйте це 

поле для будь-яких 

інших коментарів 

щодо НаУОА: 
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ОПИТУВАННЯ 4 – АДМІНІСТРАТОРИ 

 

ЧАСТИНА 1: ТВЕРДЖЕННЯ 

 

Категор

ично не 

погодж

уюся 

Не 

погод

жуюся 

Оцінюю 

нейтраль

но 

Погод

жуюся 

Цілком 

погоджу

юся 

1. НаУОА визнає цінність якісної освіти      

2. НаУОА забезпечує недопущення 

нетерпимості чи дискримінації проти студентів, 

викладачів чи інших працівників 

     

3. Студенти мають дієву  можливість робити 

свій внесок у забезпечення якості освіти 

     

4. НаУОА відстежує шляхом моніторингу якість 

освіти, яку надає студентам 

     

5. Навчання в НаУОА належно готує до сучасної 

кар’єри 

     

6. Усі представники НаУОА академічно 

доброчесні та не допускають академічного 

шахрайства 

     

7. Освітні програми в НаУОА  розробляють із 

залученням студентів та інших зацікавлених 

сторін  

     

8. НаУОА поважає і визнає розмаїття здобувачів 

вищої освіти, а також їхні культурні й особисті 

потреби 

     

9. НаУОА уможливлює гнучкість у навчанні      

10. Студенти НаУОА отримують детальний 

відгук (зворотний зв'язок) про свою роботу та 

успішність 

     

11. Освіта, яку надає НаУОА, цікава і стимулює 

розвиток інтелекту та критичного мислення у 

студентів 

     

12. НаУОА надає студентам можливість 

оскаржити результати оцінювання, що 

видаються неправильними чи несправедливими 

     

13. НаУОА заохочує взаємоповагу у стосунках 

студент-викладач  

     

14. НаУОА заохочує відчуття автономності 

студентів і одночасно забезпечує наставництво 

та підтримку з боку викладачів, кураторів 
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15. НаУОА справедливо та послідовно оцінює 

всіх студентів відповідно до встановлених 

критеріїв та процедур 

     

16. Процес зарахування до НаУОА  прозорий, 

об’єктивний та базований на основі 

індивідуального рівня знань абітурієнтів 

     

17. Я маю змогу швидко контактувати з 

викладачами щодо адміністративних питань, 

якщо є така потреба 

     

18. НаУОА регулярно оцінює своїх  викладачів 

на основі чітких та об’єктивних критеріїв 

     

19. НаУОА має дієві офіційні процедури для 

вирішення скарг викладачів 

     

20. Академічна кар’єра в НаУОА залежить 

передусім від успішності працівника як 

науковця та викладача 

     

21. У НаУОА є стабільний доступ до мережі 

Інтернет та інших баз даних для пошуку 

потрібних матеріалів 

     

22. Як представник адміністрації, я маю 

достатньо ресурсів, щоб ефективно виконувати 

свої обов’язки 

     

23. НаУОА  добре організований і ефективно 

адмініструє ресурси 

     

24. Розклад занять ефективний і зручний для 

студентів 

     

25. Розклад занять ефективний і зручний для 

викладачів 

     

26. Під час будь-яких змін у навчальній 

дисципліні чи у викладанні ефективно 

відбувається комунікація між студентами і 

представниками університету 

     

27. Викладачі та студенти мають доступ до 

важливої інформації і даних щодо навчальних 

курсів та успішності 

     

28. НаУОА має та використовує ключові 

показники ефективності своєї роботи 

     

29. НаУОА регулярно оприлюднює актуальну, 

неупереджену та об’єктивну інформацію про 

зміни та діяльність, що впливають на освітній 

процес 

     

30. НаУОА оприлюднює інформацію і сприяє 

працевлаштуванню своїх випускників, студентів 
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31. Освітні програми в НаУОА  регулярно 

переглядають із залученням студентів та інших 

зацікавлених сторін 

     

Питання щодо комунікації      

Які цінності має сповідувати сучасний 

університет (Виберіть 5) 

Лідерство, Свобода, Відповідальність, 

Проактивність, Толерантність, Інноваційність, 

Підприємливість, Самостійність, 

Самодисципліна/самоконтроль, Автономність, 

Якість, Справедливість, Турбота, 

Демократичність, Довіра, Спільнотність, Ваш 

варіант 

(напишіть)__________________________ 

 

Який для вас найзручніший канал 

інформування, що стосується робочих питань 

Корпор

ативна 

пошта 

Групи 

в 

соціал

ьних 

мереж

ах 

Особиста 

комуніка

ція 

Сайт 

універ

ситету 

Ваш 

варіан

т 

 

Чи було б зручним для вас планування подій за 

допомогою Google Calendar? 

Так Ні Важко 

відповіст

и 

   

ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ 

1. Сильними сторонами 

мого НаУОА є: 

 

 

 

2. Слабкими сторонами 

НаУОА є: 

 

 

 

 

3. Використовуйте це 

поле для будь-яких 

коментарів щодо 

НаУОА: 
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ОПИТУВАННЯ 5 – РОБОТОДАВЦІ 

 

ЧАСТИНА 1: ТВЕРДЖЕННЯ 

 

Категори

чно не 

погоджу

юся 

Не 

погоджу

юся 

Оціню

ю 

нейтрал

ьно 

Погодж

уюся 

Цілком 

погоджу

юся 

1. НаУОА визнає цінність якісної освіти      

2. Навчання в НаУОА належно готує до 

сучасної кар’єри  

     

3. Випускники НаУОА мають достатньо 

змістовних знань і практичних навичок, 

потрібних для успіху в кар’єрі  

     

4. НаУОА уможливлює гнучкість у 

навчанні (надає можливість працювати та 

здобувати освіту) 

     

5. НаУОА оприлюднює інформацію і 

сприяє працевлаштуванню своїх 

випускників і студентів 

     

6. Ми зацікавлені в удосконаленні освітніх 

програм НаУОА 

     

7. Нас залучали до вдосконалення освітніх 

програм НаУОА 

     

8. Нас запрошували на зустрічі зі 

студентами НаУОА (ярмарки професій, дні 

кар'єри, зустрічі щодо працевлаштування, 

тренінги та інше) 

     

Питання щодо комунікації      

Які цінності має сповідувати сучасний 

університет (Виберіть 5) 

Лідерство, Свобода, Відповідальність, Проактивність, 

Толерантність, Інноваційність, Підприємливість, 

Самостійність, Самодисципліна/самоконтроль, 

Автономність, Якість, Справедливість, Турбота, 

Демократичність, Довіра, Спільнотність, Ваш варіант 

(напишіть)__________________________ 

Про що б ви хотіли отримувати інформацію 

від університету? 

Анонси 

подій та 

нових 

освітніх 

послуг 

Можливо

сті 

співпраці 

Участь 

студент

ів у 

проекта

х, 

пов’яза

них із 

робочо

ю 

Ваш 

варіант 

(напиші

ть) 
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діяльніс

тю 

Які канали інформування для вас є 

найзручнішими? 

Електрон

на пошта 

Соціальн

і мережі 

(Інстагра

м/фейсбу

к/ інші) 

Ютуб-

канал 

Сайт 

універс

итету 

Ваш 

варіант 

(напишіт

ь) 

ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ 

1. Сильними 

сторонами  НаУОА 

та/або його 

випускників є: 

 

 

 

 

 

2. Слабкими 

сторонами НаУОА 

та/або його 

випускників є: 

 

 

 

 

3. Використовуйте це 

поле для будь-яких 

інших коментарів 

щодо НаУОА та/або 

його випускників: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


