
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

АНКЕТА 

 
Шановний добродію (добродійко). Дослідницька група Центру якості освіти звертається до 

Вас з проханням дати відповіді на запитання анкети. Мета дослідження – відповідність вибору 

форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та доброчесності. 

Опитування анонімне, тому розраховуємо на відвертість та принциповість Ваших відповідей.  

Заздалегідь дякуємо за допомогу у дослідженні! 

 

1. Наскільки Ви задоволені організацією освітнього процесу в РДГУ 

1. Повністю задоволений 

2. Переважно задоволений 

3. Переважно не задоволений 

4. Зовсім не задоволений 

5. Важко відповісти 

 

2. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні існують в університеті? 

1. Падіння мотивації студентів щодо успішного навчання 

2. Невпевненість студентів у майбутньому працевлаштуванні 

3. Незадовільне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

4. Непоінформованість викладацького складу щодо проблем студентства  

5. Недостатня взаємодія з роботодавцями 

6. Інше______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Що, на Вашу думку, важливо для успішної педагогічної діяльності викладачів 

університету? (оцініть всі позиції за 5-ти бальною шкалою) 

1. Фахова кваліфікація (наукова ступінь, вчене звання)__________________    бал. 

2. Вимогливість до студентів_________________________________________  бал. 

3. Досвід роботи у закладах вищої освіти_______________________________ бал. 

4. Компетентність в педагогічній діяльності____________________________  бал.  

5. Уміння зацікавити студентів навчальним матеріалом___________________ бал. 

6. Використання інноваційних методів презентації навчального матеріалу___ бал. 

7. Вміння підтримувати зв’язок з аудиторією   __________________________ бал. 

8. Комунікативність, уміння вести діалог зі студентами___________________бал. 

9. Культура мови___________________________________________________ бал. 

10. Почуття гумору_________________________________________________ _бал 

11. Доброзичливе ставлення до студентів________________________________бал. 

12. Формування у студентів практичних навичок та умінь в межах предмета__бал 

13. Заробітня плата прирівнена до Європейських країн_____________________бал. 

14. Інше_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Наскільки Ви вільні у виборі форм та методів навчання 

1. Повністю обираю сам з урахуванням сучасних досягнень освіти і науки 

2. Переважно враховую думку і поради керівництва кафедри і факультету 

3. Переважно враховую думку і досвід колег 

4. Орієнтуюсь на те, як студенти засвоюють навчальний матеріал і змінюю за потреби 

5. Ніколи над цим не задумувався, навчаю так, як мене навчали 



5. Що допомагає Вам у виборі форм та методів навчання? (Виберіть,будь ласка, 

декілька варіантів відповіді) 

1. Спеціалізована педагогічна література і фахові журнали українських ЗВО  

2. Зарубіжні наукові джерела 

3. Тренінги, семінари (загальноуніверситетські) 

4. Тренінги, семінари (кафедральні) 

5. Інформація в мережі інтернет 

6. Відвідування занять своїх колег 

7. Думка студентів (результати опитувань) 

8. Власні інноваційні педагогічні методики 

9. Підвищення кваліфікації у провідних ЗВО України 

10. Підвищення кваліфікації у провідних університетах Європи та США 

11. Інше_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Чи враховуєте Ви думку студентів при виборі форм, методів та засобів навчання? 

1. Так 

2. Ні 

3. Частково (уточніть як саме?) ____________________________________________ 

 

7. Чи відоме Вам поняття академічна доброчесність? 

1. Так 

2. Ні 

 

8.    Якщо відоме, то чи дотримуєтесь Ви вимог академічної доброчесності? 

4. Так 

5. Ні 

6. Частково (уточніть як саме?) ____________________________________________ 

 

9. Чи існує в РДГУ проблема плагіату серед науково-педагогічних працівників 
1. Так 

2. Ні 

10. Чи існує в РДГУ проблема плагіату серед студентів 
1. Так 

2. Ні 

11. Які, на Вашу думку, причини академічної недоброчесності існують в 

університеті? 

1. Масовість освіти 

2. Обмежений доступ до необхідної інформації 

3. Відсутність покарання за плагіат 

4. Необхідність виконання великого обсягу письмових робіт 

5. Інше______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12. Чи вважаєте Ви доречним перевіряти студентські роботи на наявність 

академічного плагіату? 

Дипломні роботи/проекти                 1. Так                      2. Ні 

Курсові роботи/проекти                     1. Так                      2.Ні 

Наукові статті/тези                              1.Так                      2. Ні 

 

13. Чи брали Ви участь в заходах, присвячених роз’яснюванню необхідності 

академічної доброчесності здобувачів вищої освіти? 



1. Так (якщо так, то підкресліть: учасник заходу, організатор заходу) 

2. Ні 

 

14. Ваші  побажання та пропозиції  щодо вирішення проблем дотримання принципів 

академічної свободи та доброчесності в нашому університеті  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Ваша стать  

1. Чоловік 

2. Жінка 

 

16. Ваша посада _____________________________________________________________ 

 

Щиро дякуємо за допомогу у дослідженні! 

 


