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Про затвердження графіку 
опитувань на 2020/2021 н.р.

З метою моніторингу якості освітнього процесу та удосконалення 
діяльності університету

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити графік опитувань на 2020/2021 н.р. (Додаток 1).
2. Керівникам навчально-виховних підрозділів забезпечити проведення 

опитувань відповідно до встановлених у графіку термінів.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Проректор з навчально-виховної роботи О. П. Коляда



Додаток 1
ГРАФІК ОПИТУВАНЬ  

на 2020/2021 н.р.

№
з/п Тема дослідження Назва Дати

проведення Аудиторія Посилання на анкету

1

Оцінювання якості освітньої програми

Освітня програма очима 
здобувачів вищої освіти

Лютий -  
Березень 
2021

студенти https ://forms. gle/PMMyyt 
XgksGi R6Mi6

2 Освітня програма очима 
випускників

Лютий -  
Березень 
2021

випускники https://forms.gle/ybq04n5
vC6M5bJth7

3 Освітня програма очима 
роботодавців

Лютий -  
Березень 
2021

роботодавці https://forms.gle/rt2EZnY
B8aRXUTfR7

4
Освітня програма очима
науково-педагогічного
персоналу

Лютий -  
Березень 
2021

викладачі https://forms.gle/Vc6zt4D
YcNXd5BXS9

5

Визначення професійної орієнтованості і 
конкурентоздатності випускників 
університету на ринку праці, залежності 
успішності працевлаштування від якості 
освіти

Працевлаштування очима 
випускників

Листопад
2020 випускники https://forms.gle/eEikeJ3

AfLcAyMFr9

6 Визначення конкурентоздатності 
випускників університету на ринку праці

Працевлаштування очима 
роботодавців

Листопад
2020 роботодавці https://forms.gle/7pTeEEz

cCacwKGUGA

7 Оцінювання професіоналізму науково- 
педагогічних працівників і якості курсу

Курс дисципліни очима 
студентів

Жовтень
2020
Березень
2021

студенти https://forms.gle/7UVuw
KPZJeAyGwqw7

8 З’ясування рівня поінформованості та 
ставлення до системи запобігання плагіату

Опитування стосовно системи 
запобігання плагіату Травень 2021 студенти https://forms.gle/OGOPe 

Y AzLOM9ev7b8
9 викладачі
10 Оцінювання рівня задоволеності якістю Університет очима студентів Березень студенти https://forms.gle/ovo9mnq

https://forms.gle/ybq04n5
https://forms.gle/rt2EZnY
https://forms.gle/Vc6zt4D
https://forms.gle/eEikeJ3
https://forms.gle/7pTeEEz
https://forms.gle/7UVuw
https://forms.gle/OGOPe
https://forms.gle/ovo9mnq


! освітніх послуг і середовища Квітень 2021 Fv36HGsuh8
1

И
Маркетингове дослідження поведінки 
споживачів освітніх послуг університету

Опитування споживачів освітніх 
послуг

Жовтень
2020 студенти

http s ://forms. ele/V 3 2 WkT 
LD2AVaRDoo7

|

12

Оцінювання обізнаності учасників 
освітнього процесу щодо принципів та 
особливостей організації дуальної форми 
навчання

Дуальна форма здобуття освіти Жовтень
2020

студенти,
викладачі,
співробітники

https://forms.ele/U3nFX2
2XeNONozTf9

13

Оцінювання учасниками освітнього процесу 
елементів супроводу виховання та навчання 
студентів з особливими освітніми потребами 
і рівня розвиненості інклюзивного 
середовища

Інклюзивна освіта Квітень -  
Травень 2021 студенти https://forms.ele/EuRylH

mhDSzCPMLF6

14
Опитування старост груп у рамках конкурсу 
на звання «кращого старости академічної 
групи»

Кращий староста академічної 
групи

Березень
2021 старости груп

https://forms.ele/fXiBPHi
mOVKPDD6x7

15 ’
Оцінювання рівня адаптації студентів 
першого курсу до умов навчання в 
університеті

Адаптація першокурсників Грудень 2020 студеити-
першокурсники

httDs://forms.ele/XuE9iw 
AAT zLWAaBz5

16 Моніторинг якості навчання англійської 
мови

Моніторинг якості навчання 
англійської мови

Березень -  
Квітень 2021

студенти перших 
курсів (І-ІІ) 
студенти старших 
курсів

httDs://forms.ele/d2qm9X 
G WEhv 1 VVkw8

17 Визначення задоволеності студентів- 
іноземців послугами Університету

Анкетування студентів- 
іноземців Квітень 2021 студенти-

іноземці
https://forms.ele/mGxbao
Po2aPHRbmK7

18 Оцінювання діяльності викладача 
завідувачем кафедри за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання ГІВС Травень 2020 

Я

завідувач 
кафедри/голова 
циклової комісії, 
на якій у штаті, 
завідувач 
кафедри/голова 
циклової комісії, 
яку обслуговує 
або працює за 
внутрішнім

https://forms.ele/YauqZG
89PjwcAn7v6

https://forms.ele/U3nFX2
https://forms.ele/EuRylH
https://forms.ele/fXiBPHi
https://forms.ele/mGxbao
https://forms.ele/YauqZG


сумісництвом

! 19 Оцінювання діяльності викладача колегами 
за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2020 колеги https://forms.ele/M7veXS

WeDvrSUsUXA

і 20 Оцінювання діяльності викладача 
здобувачами вищої освіти за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2020 здобувані освіти https://forms.ele/4vevqiv4

UGYwYz6E6
1

21

Оцінювання ефективності дистанційної 
форми навчання (на основі екстренного 
експерименту через карантин 12.03-3.04.20 
Р-)

Дистанційна форма навчання

Жовтень
2020
Березень
2021

студенти
здобувані
адміністрація

https://forms.gle/05iLhw
kVIPGxUsuYA

22 Проведення SNW-аналізу навчально- 
виховних підрозділів Стратегічний SNW-аналіз Жовтень

2020

керівники НВП, 
завідувачі 
кафедр/голови 
циклових комісій

httDs://forms.gle/MAb 1G 
witOiHTi88P7

https://forms.ele/M7veXS
https://forms.ele/4vevqiv4
https://forms.gle/05iLhw

