
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ректора 

Національного університету 

“Острозька академія” 

№33 від 05.04.2021 

  

 СХВАЛЕНО 

 Протокол ректорату 

Національного університету 

“Острозька академія” 

№31 від 05.04.2021 

 

 

Порядок  

проведення моніторингу освітнього середовища 

Національного університету «Острозька академія»  

в 2020-2021 навчальному році 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Острог, 2021 



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

педагогічних працівників, адміністративного персоналу, випускників НаУОА та 

роботодавців щодо освітнього середовища університету. 

      2.  Методологія проведення моніторингу. Моніторинг освітнього 

середовища НаУОА включає роботу фокус-груп щодо освітнього процесу та 

його забезпечення.   

      3.   Проведення фокус-груп.  

3.1. Учасники фокус-груп:  

- студенти денної форми навчання (6 фокус-груп);  

- студенти заочної форми навчання; 

- аспіранти; 

- студентське самоврядування (керівництво братства спудеїв, керівництво 

студрад факультетів/інституту, старости); 

- самоврядування в гуртожитках (старости гуртожитків); 

- викладачі; 

- працівники господарської частини, відділів адміністрування; 

- випускники; 

- роботодавці. 

3.2. Термін проведення фокус-груп: 19.04-19.05.2021 р.: 

- студенти денної форми навчання: Група 1 - 22.04.2021 16:30, Група 2 - 5.05.2021 

16:30; Група 3 - 12.05.2021 16:30; Група 4 - 13.05.2021 16:30; Група 5 - 17.05.2021 

16:30; Група 6 - 18.05.2021 16:30. 

- студенти заочної форми навчання: 19.04.2021 р. 18:30; 

- аспіранти (8 ОП): 20.04.2021 р. 18:00; 

- студентське самоврядування: 21.04.2021 р. 16:30; 

- самоврядування в гуртожитках: 26.04.2021 р. 16:30; 

- викладачі: 27.04.2021 р. 16:30; 

- працівники господарської частини, відділів адміністрування 28.04.2021 р. 

16:30; 

- випускники 06.05.2021 р. 18:30; 

- роботодавці 11.05.2021 р. 18:30.  

3.3. Формат проведення.  

3.3.1. Зустрічі зі здобувачами вищої освіти (очної та вечірньої форм навчання), 

працівниками НаУОА проводяться офлайн, аудиторія 2. За умови карантинних 

умов - зустрічі в Google Meet (кодове слово Monitorynh).  

3.3.2. Зустрічі зі здобувачами вищої освіти заочної форми навчання, зустрічі з 

випускниками та роботодавцями - онлайн, в Google Meet (посилання 

розміщуються на веб-сайті ЗВО, сторінка Моніторингу до 12.04.2021 року. 

 



3.4. Напрями проведення моніторингу. 

3.4.1. Фокус-групи зі здобувачами вищої освіти, викладачами НаУОА 

включають питання: 

- організації освітнього процесу (розклад, графік проведення сесій, 

дистанційне навчання, достатність навчально-методичного, 

інформаційного забезпечення навчання, організація самостійної роботи); 

- комунікацію в ЗВО (на рівні груп, факультетів/інституту, підрозділів, 

взаємозв'язок з гарантом ОП, викладачами); 

- роль самоврядування в НаУОА; 

- якість освіти та напрями змін. 

3.4.2. Фокус-групи з самоврядуванням НаУОА та гуртожитків, з працівниками 

господарської частини, відділів адміністрування включають питання: 

- організації освітнього процесу, проживання в гуртожитках; 

- комунікацію в ЗВО (на рівні груп, факультетів/інституту, підрозділів); 

- роль самоврядування в НаУОА; 

- якість освіти, проживання в гуртожитках та напрями змін. 

3.4.3. Фокус-групи з випускниками та роботодавцями НаУОА включають 

питання: 

- змін на ринку праці та вимог до випускників НаУОА; 

- комунікацію з ЗВО; 

- якість освіти та напрями змін. 

3.5. Фокус-група відбувається за участю двох відповідальних осіб. Графік 

розподілу відповідальних осіб формується до 12.04.2021 року помічницею 

ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти за погодженням 

з головою Братства спудеїв та відповідальними особами за проведення 

моніторингу.  

3.6. Під час фокус-груп заборонено вести запис зустрічей, лише нотування, за що 

відповідальні керівники фокус-груп. 

4. Відповідальні особи за проведення фокус-груп: 

Шулик Юлія Віталіївна, помічниця ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти; 

Харчук Юлія Юріївна, помічниця ректора з освітнього менеджменту;  

Лебедюк Віталій Миколайович, керівник Аналітичного центру «Школа 

політичної аналітики «Поліс»; 

Матер’ян Естер Миколаївна, фахівець відділу організації роботи зі студентами 

та випускниками; 

Захарова Карина Борисівна, представниця Братства спудеїв в комісії з питань 

якості освіти; 

Олієвська Олександра Григорівна, Голова Братства спудеїв; 



Сахнюк Оксана Степанівна, заступник декана факультету міжнародних 

відносин, представник Комісії з питань якості освіти; 

Максимчук Віталій Васильович, заступник декана гуманітарного факультету, 

представник Комісії з питань якості освіти; 

Пістун Христина Михайлівна, представниця студентської комісії з питань якості 

освіти та академічної доброчесності. 

5. Відповідальні за проведення моніторингу до 14.04.2021 року формують 

бланки питань відповідних фокус-груп.  

Відповідальні особи за проведення фокус-груп повинні вміти правильно 

ініціювати, підтримувати та скеровувати дискусію, щоб забезпечити відверту та 

невимушену розмову всіх учасників і здобути потрібну інформацію. 

6. Інформація про проведення моніторингу розміщується на веб-сайті 

університету до 12.04.2021 року.  

7. Братство спудеїв з студрадами формують фокус-групи зі здобувачами 

освіти. Здобувачів освіти повідомляють додатково листом на корпоративну 

пошту про проведення фокус-груп. Адміністрація ЗВО та факультетів/інституту 

не впливає на формування груп для моніторингу освітнього середовища. 

Процес рекрутування учасників повинен відповідати вимогам до 

формування репрезентативної вибірки. Кількість учасників у фокус-групі 

розподіляється пропорційно в залежності від року навчання (у випадку 

здобувачів) та статті. Безпосередній відбір учасників до фокус-груп з числа 

здобувачів вищої освіти проводиться методом генерації випадкових чисел. 

8. Тривалість та кількість учасників фокус-групи. Оптимальний час для 

обговорення 120 хв. Фокус-групи не можуть тривати понад 3 годин підряд. 

Оптимальна кількість учасників у фокус-групі 8-10 осіб. 

9. Формування та збереження результатів опитування. Формування та 

збереження результатів моніторингу освітнього середовища НаУОА 

покладається на Шулик Юлію Віталіївну, помічницю ректора зі стратегічного 

розвитку та забезпечення якості освіти НаУОА.  

До результатів фокус-групи коректно застосовувати наступну стилістику 

формулювань: «Стейкголдери висловили такі-то думки з таких-то питань» або 

«Стейкголдери здебільшого оцінюють таку-то ситуацію так-то». Натомість 

некоректно на основі однієї фокус-групи пропонувати узагальнення на кшталт 

«більшість стейкголдерів схиляються до думки Х». 

За результатами моніторингу формується звіт, який оприлюднюється на 

офіційному сайті НаУОА, обговорюється на комісії з питань якості освіти та 

ректораті НаУОА до 27.06.2021 р. 

  


