
7 відповідей

Приймати відповіді

Виберіть факультет на якому Ви працюєте

7 відповідей

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

Філологічний

Математики та інформатики

Історії, політології та міжнародних

відносин

Психолого-природничий

Документальних комунікацій, мене…

Художньо-педагогічний

Інститут мистецтв (музично-педагогі…

Інститут мистецтв (відділення музич…

Педагогічний

100%

АНКЕТА для опитування НПП стосовно якості організації освітнього процесу  

Запитання Відповіді 7

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vHdsLhif6NGq3ak65rZpgrci749Vxo0nE9ANCfd_wrI/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Виберіть із списка посаду, яку Ви обіймаєте

7 відповідей

Науковий ступінь

7 відповідей

професор

доцент

старший викладач

викладач

завідувач лабораторіями

методист

лаборант14,3%

14,3%

71,4%

доктор наук

кандидат наук

поки що без ступеня, але планую

захищатись

поки що без ступеня і не планую

захищатись

14,3%

14,3%

71,4%



Виберіть той варіант, який відповідає Вашому стажу роботи

7 відповідей

Виберіть Вашу стать

7 відповідей

до 5 років

від 5 до 15 років

від 15 до 25 років

від 25 до 35 років

понад 35 років

14,3%

42,9%

42,9%

Чоловік

Жінка57,1%

42,9%



Наскільки Ви задоволені організацією освітнього процесу в РДГУ

7 відповідей

1 2 3 4 5
0

1

2

3

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (14,3%)

3 (42,9%) 3 (42,9%)



Чи сформована культура якості вищої освіти в

університеті?

7 відповідей

Так

Ні

100%



Університет забезпечує безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та

інформаційних ресурсів, потрібних для навчання наукової діяльності в межах освітньої

програми?

7 відповідей

Так

Ні

14,3%

85,7%



Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні існують в нашому університеті?

7 відповідей

0 1 2 3 4 5 6

Падіння мотивації студентів

щодо успішного навчання

Невпевненість студентів у

майбутньому працевлаштува…

Незадовільне матеріально-

технічне забезпечення освіт…

Непоінформованість

викладацького складу щодо…

Недостатня взаємодія з

роботодавцями

5 (71,4%)5 (71,4%)5 (71,4%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

6 (85,7%)6 (85,7%)6 (85,7%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)



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

університету?

Фахова кваліфікація (науковий ступінь, вчене звання) Компетентність у педагогічній діяльності Вміння підтримувати зв’язок з аудиторією
0

2

4

6

8
зовсім не важливозовсім не важливозовсім не важливо нейтральнонейтральнонейтрально дуже важливодуже важливодуже важливо



Наскільки Ви вільні у виборі форм та методів навчання

7 відповідей

Повністю обираю сам з урахуванням

сучасних досягнень освіти і науки

Переважно враховую думку і поради

керівництва кафедри і факультету

Переважно враховую думку і досвід

колег

Орієнтуюсь на те, як студенти

засвоюють навчальний матеріал і з…

Ніколи над цим не задумувався,

навчаю так, як мене навчали

42,9%

14,3%

42,9%



Що допомагає Вам у виборі форм та методів навчання?

7 відповідей

0 1 2 3 4 5

Спеціалізована педагогічна…

Зарубіжні наукові джерела

Тренінги, семінари (загально…

Тренінги, семінари (кафедра…

Інформація в мережі інтернет

Відвідування занять своїх колег

Думка студентів (результати…

Власні інноваційні педагогічн…

Підвищення кваліфікації у пр…

Підвищення кваліфікації у пр…

3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)

3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)

5 (71,4%)5 (71,4%)5 (71,4%)

5 (71,4%)5 (71,4%)5 (71,4%)

4 (57,1%)4 (57,1%)4 (57,1%)

3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)

2 (28,6%)2 (28,6%)2 (28,6%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

5 (71,4%)5 (71,4%)5 (71,4%)

3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)



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

7 відповідей

Чи відоме Вам поняття академічна доброчесність?

7 відповідей

Так

Ні

100%

Так

Ні

100%



Якщо відоме, то чи дотримуєтесь Ви вимог академічної доброчесності?

7 відповідей

Чи існує в РДГУ проблема плагіату серед науково-педагогічних працівників?

7 відповідей

Так

Ні

100%

Так

Ні

71,4%

28,6%



Чи існує в РДГУ проблема плагіату серед студентів?

7 відповідей

Так

Ні

100%



Які, на Вашу думку, причини спричинення академічної недоброчесності існують в

університеті?

7 відповідей

0 1 2 3 4 5 6

Масовість освіти

Обмежений доступ до

необхідної інформації

Відсутність покарання за

плагіат

Необхідність виконання

великого обсягу письмових р…

Звичка використовувати чужі

праці без посилань

1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)

4 (57,1%)4 (57,1%)4 (57,1%)

6 (85,7%)6 (85,7%)6 (85,7%)



Чи вважаєте Ви доречним перевіряти студентські роботи на наявність академічного

плагіату?

7 відповідей

Так

Ні

28,6%

71,4%



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

доброчесності здобувачів вищої освіти?

7 відповідей

0 1 2 3 4 5

Так, як учасник

університетського заходу

Так, як учасник

позауніверситетського заходу

Так, як організатор заходу

Ні

5 (71,4%)5 (71,4%)5 (71,4%)

1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (28,6%)2 (28,6%)2 (28,6%)



Ваші побажання та пропозиції щодо вирішення проблем дотримання принципів академічної

свободи та доброчесності в нашому університеті

3 відповіді

Перевіряти студентські роботи на наявність академічного плагіату.

у нас сформоване середовище академічної свободи, тому кожен сам обирає свою позицію щодо інших

аспектів нашої роботи, в т.ч. й доброчесності

Проведення заходів та консультацій як правильно робити посилання на чужі роботи


