
Аналіз результатів анкетування викладацького складу  

МНУ імені В.О. Сухомлинського. 

Анкетування відбувалося з 19.10.20 по 26.10.2020 у Google Form на 

електронному веб-ресурсі Університету. Загалом пройшло опитування 149 

викладачів, серед яких з Механіко-математичного факультету – 23 викладача, з 

Факультету педагогіки та психології  - 39 викладачів, з Факультету педагогічної 

та соціальної освіти – 34 викладача, з Факультету фізичної культури та спорту – 

21 викладач, та з Філологічного факультету – 30 викладачів. 

Розподіл викладачів відбувався за стажем роботи в Університеті: від 0-5 

років, від 5-10 років, від 10-20 років, та більше 20 років роботи в ВНЗ. 

Викладачам було запропоновано відповісти на запитання, які стосувались 

визначення рівня задоволеності якості освітньої програми, освітнього 

середовища, освітнього процесу, освітньої діяльності та соціально-

психологічним кліматом.  

Опитувальник налічував 27 питань, з яких 26 мали оцінку на запитання за 

5-ти типами відповідей: так,скоріше так, скоріше ні, ні, важко відповісти. 27 

питання має тип відповіді у довільній формі (не є обов’язковим для відповіді). 

Зробивши аналіз наданих відповідей, можна побачити, що більшість 

питання отримали позитивну відповідь більш ніж на 70 %, але питання № 7 «Є 

можливість скористатися послугами практичного психолога», отримало 

позитивну оцінку на 56%, що суттєво нижче за показники інших питань в 

анкеті. Також можна побачити, що більшість викладачів які відповіли 

позитивно на це питання є викладачами Факультету педагогіки та психології та 

Факультету педагогічної та соціальної освіти. На інших факультетах позитивна 

відповідь була по одиночна. 

Є питання які мають високу кількість позитивних відповідей, але 

відповіді «скоріше ні» та «ні» в сумі складають достатньо великий відсоток: 

- Питання 1. 19% викладачів не задоволенні станом навчальних 

приміщень в Університеті; 



- Питання 4. 14% викладачів не задовольняє інформаційна підтримка 

освітнього процесу і науково-дослідницької діяльності(вільний доступ 

до науково метричних баз даних); 

- Питання 5. 16% викладачів вказали, що не проводиться інформування 

про важливі події, заходи, досягнення університету; 

- Питання 6. 15% викладачів не задоволенні репозитарієм університету; 

- Питання 9. 27% викладачів вказали, що не мають можливість брати 

участь в програмах академічної мобільності та 8% вказали, що їм 

важко відповісти на запитання; 

- Питання 13. 27% викладачів не задовольняє соціально-психологічних 

клімат в університеті, а 9 % - важко відповісти. 

- Питання 14. 16 % викладачів вказали, що в університеті не 

здійснюється стимулювання діяльності викладачів (визнання, відзнаки, 

преміювання, матеріальна допомога, заохочення тощо) та 7% 

викладачів важко відповісти на це запитання; 

- Питання 18. 16% викладачів вказали, що не мають можливості 

втілювати ініціативи щодо покращення якості освіти в університеті. 

   

 

 


