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Загальні положення 

1.1. Положення про роботу комісії з опитування в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Положення) регламентує 

порядок, процедуру організації, проведення та аналізу опитувань серед 

учасників освітньо-наукового процесу в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі – Інститут) відповідно до Законів України 

«Про вищу освіту», «Про освіту», «Рекомендацій Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої 

системи забезпечення якості» (2019) та інших нормативних документів, з 

урахуванням «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти» (Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015)).  

1.2. Мета опитування – отримання об’єктивної інформації щодо 

очікувань та рівня задоволення здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, 

роботодавців та інших осіб зацікавлених якістю освіти та станом освітньо-

наукового процесу, забезпечення зворотного зв’язку від усіх учасників 

освітньо-наукового процесу та їхнього залучення до процесу періодичного 

перегляду та удосконалення процедур забезпечення якості освітніх програм 

та їх змістовного наповнення. 

1.3. Завданням опитування є отримання надійної та якісної 

інформації про науково-освітню діяльність Інституту, а саме 

• визначення сильних і слабких сторін організації освітньо-наукового 

процесу; 

• підвищення ефективності освітньо-наукового процесу; 

• усвідомлення учасниками освітньо-наукового процесу академічної 

доброчесності; 

• отримання інформації з метою розробки заходів щодо вдосконалення 

діяльності викладачів (зокрема застосування інноваційних методів навчання, 

науковості та доступності, проблемного підходу під час викладання), 

підвищення ефективності та якості науково-педагогічної праці, формування 

мотивації науково-викладацького складу; 

• ефективності організаційної, інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки; 

• безпеки освітньо-наукового середовища для життя і здоров’я 

здобувачів третього рівня вищої освіти і викладачів; 

• задоволення учасниками освітнього процесу процедурами розв’язання 

конфліктних ситуацій (у т.ч. пов’язаних із необ’єктивністю оцінювання знань 



здобувачів вищої освіти, корупцією, дискримінацією, сексуальними 

домаганнями); 

• співпраці зі стейкхолдерами тощо. 

1.4.Думка респондентів повинна враховуватися і впливати на 

організацію освітньо-наукового процесу в Інституті. 

1.5. Опитування в Інституті проводяться регулярно та систематично з 

дотриманням етичних норм, на засадах добровільності, анонімності (якщо 

інше не передбачене метою анкетування), конфіденційності. 

2. Методика опитувань 

2.1. Проведення опитування та аналіз його результатів здійснюється 

Комісією з опитування ІПКіК НАН України при Центрі забезпечення якості 

освітньо-наукової діяльності Інституту (далі – Комісія). Голова та члени 

Комісії назначаються за наказом директора Інституту. 

2.2. Комісія здійснює моніторинг якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти через організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) та 

використовує отриману інформації для підготовки аналітичних матеріалів з 

метою виявлення проблемних питань освітнього процесу в Інституті та 

формування пропозицій щодо підвищення якості освітнього процесу, 

покращення освітньо-наукових програм, забезпечення якості науково-

дослідної роботи.  

2.3. Опитування здійснюються за тематичними напрямами. Графік 

проведення опитувань формується Комісією згідно Плану заходів 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Інституту на поточний навчальний рік. 

2.4. Опитування проводиться серед учасників освітньо-наукового 

процесу Інституту або фокус-груп, визначених членами Комісії. 

2.5. Анкета є необхідним інструментом для проведення кількісного та 

якісного дослідження освітньо-наукового процесу Інституту. 

2.6. Анкета, як правило, складається з трьох блоків: 1) «скрінер», що 

містить загальні відомості про респондента та базові фільтри анкети; 2) 

основна частина анкети, в якій розміщено блоки запитань; 3) соціально-

демографічний блок, що вимірює основні характеристики респондента, як то 

стать, вік, освіта тощо. 

2.7. Анкета повинна 1) забезпечуватися якісною інформацією; 2) бути 

адаптованою до конкретних респондентів, яких опитують; 3) містити 

релевантну, зрозумілу для респондента термінологію; 4) містити питання, які 

є не занадто довгими, розлогими, складними, але і не занадто стислими та 

неконкретними; 5) бути розроблена так, щоб після збору інформації відповіді 

респондентів зручно було обробляти, впорядковувати й робити висновки. 



2.8. Термінологія, яка використовується для формулювання запитань 

анкети, має бути однозначною. Слід використовувати такі поняття й терміни, 

які мають один і той самий сенс для усіх опитуваних респондентів, в усіх 

випадках максимально однозначно інтерпретуються респондентами, мають 

для них єдиний зміст. Розпливчастість, двозначність понять та термінів є 

недопустимою. Водночас термінологія має бути простою та зрозумілою для 

респондентів. 

2.9 Макет анкети має бути детально продуманим. Запитання в анкеті не 

повинні розміщуватися випадково або логічно суперечливо. Кожне наступне 

запитання має логічно випливати із попереднього так, щоб не спантеличити 

респондента в процесі опитування. 

2.10. Розроблена анкета має пройти процедуру пілотного опитування 

або так званого «пре-тесту». На стадії пілотного опитування можна виявити, 

зокрема хибні інтерпретації запитань анкети респондентами; порушення 

логічного слідування запитань одне за одним; додаткові альтернативи для 

запитань, що могли пройти повз увагу; і в цілому загальну реакцію 

респондентів на анкету. 

2.11. Опитування можуть проводитися в онлайн формі або з 

використанням паперових носіїв. 

2.10. Результати опитування оформлюються робочою групою у вигляді 

звіту як результат статистичного аналізу первинних даних і подаються у 

текстово-графічному вигляді. Звіт має включати загальну кількість 

респондентів. 

3. Використання результатів опитувань 

3.1. Результати опитувань розміщуються на сторінці «Центр 

забезпечення якості освітньо-наукової діяльності» офіційного веб-сайту 

Інституту.  

3.2. Результати опитування здобувачів освіти щодо професіоналізму 

кожного окремо взятого науково-педагогічного працівника (якості 

викладання дисциплін) не оприлюднюються, але доводяться до відома 

голови Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності Інституту. 

3.3. Результати опитувань залежно від тематики розглядаються на 

засіданнях наукових секцій вченої ради, відповідних комісій, вченій раді 

Інституту з метою прийняття рішень, спрямованих на удосконалення 

процесів у зонах критичних відгуків (слабких сторін організації освітньо-

наукової діяльності). 

3.4 Результати опитувань враховуються при 

• вдосконаленні організації освітньо-наукового процесу; 



• перегляді і оновленні змісту освітньо-наукових програм, 

вдосконаленні змісту і структури навчальних дисциплін, розробці змісту 

нових навчальних дисциплін, зокрема вибіркових;  

• виборі технологій і методів викладання навчальних дисциплін;  

• вдосконаленні інформаційної політики Інституту тощо. 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Положення схвалюється вченою радою та затверджується 

директором Інституту. Зміни та доповнення до Положення можуть вводяться 

у дію за рішенням вченої ради Інституту. У такому ж порядку Положення 

скасовується. 

4.2. Відповідальність за актуалізацію Положення та виконання його 

вимог несуть голова Комісії з опитувань та її члени. 


