
Заклад вищ ої освіти  
"Відкритий
міжнародний У Н ІВЕРСИ ТЕТ  
розвитку людини of Human Developm ent

Higher Education Institution 
"Open
International UNIVERSITY

"УКРАЇНА" "UKRAINE"

Н А К А З

м. Київ
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Про затвердження графіку 
опитувань на 2021-2022 н.р.

З метою моніторингу якості навчально-виховного процесу та 
удосконалення діяльності університету

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити графік опитувань на 2021/2022 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 освітньої діяльності Оксана КОЛЯДА



Д одаток 1
ГРАФІК ОПИТУВАНЬ 

на 2021-2022 н.р.

№
з/п

Тема дослідження Назва
Дати проведення  

2021-2022 Аудиторія П осилання на анкету

1

Оцінювання якості освітньої програми

Освітня програма очима 
здобувачів вищ ої освіти

Січень - лю тий 2022

студенти https://form s.ele/D om H itK U v2M i9
Gs99

2
Освітня програма очима 
випускників

випускники https://form s.ele/9V lSL3W O V B H
І27628

3
Освітня програма очима 
роботодавців

роботодавці https://fonns.ele/ErR LA V cbCcLtt3
хОА

4
Освітня програма очима
науково-педагогічного
персоналу

викладачі https://form s.ele/M nO p5sY V9Zuu
DENF6

5

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

Працевлаштування очима 
випускників Л истопад 2021 випускники https://form s.ele/brN 8W 8eaziU w e

с518

6
Визначення конкурентоздатності випускників 
університету на ринку праці

Працевлаштування очима 
роботодавців

Л истопад 2021 роботодавці https://form s.ele/7vHJu2Szm 8vF8
Н6к7

7
Оцінювання професіоналізму науково- 
педагогічних працівників і якості курсу

Курс дисципліни очима 
студентів

Грудень 2021 

К вітень 2022
студенти https://form s.ele/ufV  mT afV exvYL 

cKu8

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

Опитування стосовно системи 
запобігання плагіату

Травень 2022
студенти

https://form s.ele/803m i2pvJnSkv2
fU8

9 викладачі

10
Оцінювання рівня задоволеності якістю 
освітніх послуг і середовища

Університет очима студентів Березень — квітень 2022 студенти https://form s.ele/rC7S3FM vv5ZSF
ZAs9

11
М аркетингове дослідження поведінки 
споживачів освітніх послуг університету

Опитування споживачів освітніх 
послуг

Л истопад — грудень 
2021

студенти https://form s.ele/lfhB 9R feY EeA n
ZGm7

12
Оцінювання обізнаності учасників освітнього 
процесу щодо принципів та особливостей 
організації дуальної форми навчання

Дуальна форма здобуття освіти Л ю тий 2022
студенти, викладачі, 
співробітники

https://fonns.ele/G wU atPoLho5w o
M359

13

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

Інклюзивна освіта Квітень — травень 2022 студенти https://form s.ele/14N NHL18BUi2
qktOA

https://forms.ele/DomHitKUv2Mi9
https://forms.ele/9VlSL3WOVBH
https://fonns.ele/ErRLAVcbCcLtt3
https://forms.ele/MnOp5sYV9Zuu
https://forms.ele/brN8W8eaziUwe
https://forms.ele/7vHJu2Szm8vF8
https://forms.ele/ufV
https://forms.ele/803mi2pvJnSkv2
https://forms.ele/rC7S3FMvv5ZSF
https://forms.ele/lfhB9RfeYEeAn
https://fonns.ele/GwUatPoLho5wo
https://forms.ele/14NNHL18BUi2


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

Кращий староста академічної 
групи Березень 2022 старости груп https://form s.2le/M eYd8 1 M W sipp 

oq iJ8

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

Адаптація першокурсників Грудень 2021
студенти-
першокурсники

https://form s.sle/foY 4n7dTz26kzX
u !6

16 М оніторинг якості навчання англійської мови
М оніторинг якості навчання 
англійської мови

Березень -  квітень 2022

студенти перших 
курсів (І-ІІ)
студенти старших 
курсів

https://form s.sle/W sD L2iU O km 7P
X 6z08

17
Визначення задоволеності студентів-іноземців 
послугами Університету

Анкетування студентів-іноземців
Грудень 2021 

Квітень 2022
студенти-іноземці https://form s.sle/szSiC B 9v3ipH G t

B78

18
Оцінювання діяльності викладача завідувачем 
кафедри за 2020-2021 н.р.

Рейтингове оціню вання ПВС Травень 2022

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

https://form s.sle/U sU Em K W N N r6
HTOm 26

19
Оцінювання діяльності викладача колегами за 
2020-2021 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2022 колеги https://form s.sle/C sN iEY 2aEiW V
VUEm7

20
О цінювання діяльності викладача 
здобувачами вищої освіти за 2020-2021 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2022 здобувані освіти https://form s.sle/kR kzZse8G dak4h
xW 7

21
Оцінювання ефективності дистанційної форми 
навчання (на основі екстренного 
експерименту через карантин 12.03-3.04.20 р.)

Дистанційна форма навчання
Грудень 2021 

Квітень 2022

студенти
здобувані
адміністрація

https://form s.sle/suU V xkv2hG D M
NC3i9

22 Опитування із проблем насильства та 
цькування (булінгу) в студентському 
середовищі

Що ми знаємо про булінг і як 
розуміємо цю проблему

Ж овтень - листопад  
2021

науково-педагогічні 
та педагогічні 
працівники

https://fo rm s.sle/K P b03u6dxoD lh
suA9

23 здобувані освіти httDs://forms.sle/oXWF91VOTRGz
LnM L8

Виконавець:
Начальник відділу методичної роботи 
Баула В.М. (067-465-69-88)

https://forms.2le/MeYd81
https://forms.sle/foY4n7dTz26kzX
https://forms.sle/WsDL2iUOkm7P
https://forms.sle/szSiCB9v3ipHGt
https://forms.sle/UsUEmKWNNr6
https://forms.sle/CsNiEY2aEiWV
https://forms.sle/kRkzZse8Gdak4h
https://forms.sle/suUVxkv2hGDM
https://forms.sle/KPb03u6dxoDlh

