
Результати анкетування щодо моніторингу якості освітнього процесу на 

ОНП «Стоматологія» (2021р) 

Моніторинг якості викладання на ОНП «Стоматологія» третього рівня 

вищої освіти підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії в 

ІФНМУ проводився відділом аспірантури та докторантури, гарантом ОНП 

«Стоматологія», за сприяння Товариства молодих вчених. Анкетування 

науково-педагогічних, педагогічних працівників, що викладають на ОНП 

«Стоматологія» було проведено у другому семестрі, шляхом відповіді в Googl-

формі. 

Анкета викладача ІФНМУ, що викладає на освітньо-науковій програмі 

включала 19 запитань, з можливістю висловити власну думку щодо змісту 

ОНП, організації освітнього процесу. Анкетування – анонімне, взяло участь 15 

осіб.  

Результати відповідей респондентів на запитання анкети 

Науково-педагогічний стаж респондентів: 

 

 

 

 

 

 

13% 

40% 

47% 

Науково-педагогічний стаж респондентів 

1-10 років 11-20 років 21-30 років 



 

 

Розподіл респондентів за компонентами ОНП: 

 

 

Чи задоволені Ви умовами праці в навчальних аудиторіях, де проводите 

заняття? 

 

 

 

 

20% 

33% 

47% 

Розподіл респондентів за компонентами ОНП 

вибірковий обов’язковий обов’язковий і вибірковий 

87% 

6% 
7% 

Задоволеність умовами праці в навчальних 

аудиторіях, де проводяться заняття 

повністю задоволений/а радше так, аніж ні у чомусь так, у чомусь – ні 



 

Чи задоволені Ви інформуванням про важливі події, заходи, досягнення 

Університету (сайт Університету, соціальні мережі, корпоративна пошта)? 

 

 

 

Чи задоволені Ви інформаційною підтримкою освітнього, наукового процесу у 

формі доступу до пошукових наукометричних баз літературних джерел, 

репозитарію літератури на сторінці бібліотеки ІФНМУ? 

 

 

73% 

20% 

7% 

Задоволеність  інформуванням про важливі події, 

заходи, досягнення Університету 

повністю задоволений/а радше так, аніж ні у чомусь так, у чомусь – ні 

67% 

27% 

6% 

Задоволеність інформаційною підтримкою освітнього, 

наукового процесу 

повністю задоволений/а радше так, аніж ні у чомусь так, у чомусь – ні 



Чи користуєтеся сторінкою кафедри на внутрішньому порталі сайту ІФНМУ 

під час підготовки до занять, ознайомлення з навчально-методичною 

документацією тощо? 

 

 

 

Чи задоволені Ви соціально-психологічним кліматом, взаємовідносинами між 

викладачами на кафедрі? 

 

 

 

93% 

7% 

Користування сторінкою кафедри на внутрішньому 

порталі сайту ІФНМУ 

так дуже рідко 

80% 

20% 

Задоволеність соціально-психологічним кліматом, 

взаємовідносинами між викладачами на кафедрі 

повністю задоволений/а радше так, аніж ні 



Чи маєте Ви можливість скористатись послугами практичного психолога? 

 

 

 

Чи здійснюється в Університеті соціальна підтримка викладачів (матеріальна 

допомога, заходи, діяльність профспілкової організації)? 

 

 

 

33% 

20% 

47% 

Можливість скористатись послугами практичного 

психолога 

ні, не знав, що є така послуга радше так, аніж ні так, при потребі 

6% 

87% 

7% 

Здійснення в Університеті соціальної підтримки 

викладачів  

складно сказати так так, але дуже рідко 



Чи мали Ви можливість брати участь в перегляді та вдосконаленні освітньо-

наукових програм? 

 

 

 

Чи є у викладачів можливість звернутись до адміністрації, керівників 

структурних підрозділів Університету з ініціативами щодо покращення якості 

освіти в Університеті? 

 

 

 

100% 

Можливість участі в перегляді та вдосконаленні 

освітньо-наукових програм 

так 

100% 

 Можливість звернутись до адміністрації, керівників 

структурних підрозділів Університету з ініціативами 

щодо покращення якості освіти в Університеті 

так 



Чи сприяє університет підвищенню Вашої педагогічної майстерності? 

 

93% 

7% 

Cприяння Університету у підвищенні педагогічної 

майстерності викладачів  

так частково 



В яких саме заходах, організованих в Університеті, що підвищують педагогічну 

майстерність, Ви брали участь?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

18% 

21% 
11% 

11% 

9% 

11% 

5% 

Заходи, організовані в Університеті, що підвищують 

педагогічну майстерність 

майстер-класи 

відкриті заняття 

науково-методична конференція, що проводиться в університеті 

курс підвищення кваліфікації НПП «Актуальні питання нової процедури акредитації 

освітніх програм» 
навчально-тренінговий центр «Іноземні мови для професійного спілкування» 

актові промови 

психолого-педагогічний семінар для викладачів ІФНМУ 

фахові школи 



Чи мають викладачі можливість підвищувати професійну та педагогічну 

кваліфікацію на базі Університету? 

 

 

Чи в Університеті впроваджується політика академічної доброчесності серед 

науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти? 

 

 

  

7% 

93% 

Можливість підвищувати професійну та педагогічну 

кваліфікацію на базі Університету 

так, але в більшій мірі професійну підготовку так 

7% 

93% 

Впровадження політики академічної доброчесності 

серед науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти 

у чомусь так, у чомусь – ні так 



Чи запроваджуються науково-педагогічними працівниками санкції у разі 

порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти? 

 

 

Чи викладачі мають можливість втілення академічних свобод (свободи слова, 

творчості; поширення знань; проведення наук. досліджень, використання їхніх 

результатів) для забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому 

процесі? 

 

 

27% 

20% 

53% 

Запровадження науково-педагогічними 

працівниками санкцій у разі порушення 

академічної доброчесності з боку здобувачів 

вищої освіти 

радше так, аніж ні складно сказати так 

13% 

87% 

Можливість втілення академічних свобод для 

забезпечення якості та інтересів здобувачів в 

освітньому процесі 

радше так, аніж ні у повному об’ємі 



Пропозиції  від НПП  

Ваші ініціативи щодо змісту, організації освітнього процесу для здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти: 

«- збільшити відсоток годин на самостійну позааудиторну роботу, збільшити 

кількість лекцій на основних дисциплінах; 

- більш ширше надавати перевагу подачі інформації в електронному варіанту 

над паперовим; 

- як побажання: більше звернути/зосередити увагу на вузькопрофільному 

навчанні аспіранта, в залежності від наукового спрямування здобувача третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти». 


