
Результати опитування 
науково-педагогічних 

працівників ОНП «Фізіологія 
людини і тварин» 

 



29% 

71% 

Чи в повній мірі тема НДР кафедри, де Ви 

виступаєте в якості виконавця, дозволяє вам 

реалізувати свої наукові інтереси? 

Так Частково 
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Чи повинні Ви погоджувати тематику 

наукових досліджень з керівництвом ВНЗ чи 

колегами? 

Так Ні Іноді 



7% 

57% 

36% 

Чи повинні Ви погоджувати 

тематику своїх наукових публікацій з 

керівництвом ВНЗ чи колегами? 

Так Ні Іноді 

86% 

14% 

Чи приймаєте Ви участь в обговоренні, 

розробці змісту або перегляді освітньої 

програми? 

Так Частково 



79% 

21% 

Які умови забезпечує ВНЗ для 

науково-дослідницької діяльності?  

Задовільні Незадовільні 

64% 

36% 

 Чи маєте Ви змогу використовувати 

найефективніші педагогічні засоби і 

методи в навчальній роботі? 

Так Частково 



86% 

14% 

Чи маєте Ви змогу вільно розробляти 

та пропонувати нові навчальні 

дисципліни здобувачам на вибір?  

Так Частково 

50% 50% 

На погляд роботодавців рівень 

академічної свободи, який є у ВНЗ: 

Високий Середній 



14% 

7% 

79% 

На погляд роботодавців якість 

освітніх послуг у ВНЗ є: 

Відмінна Добра Середня 

14% 

64% 

22% 

На Ваш погляд якість додаткових 

освітніх послуг (додаткові дисципліни, 

факультативи, гуртки,  

секції, клуби) є: 

Відмінна Добра  Середня 



57% 29% 

14% 

Які обмеження заважають Вам підвищувати якість викладання, 

коригувати тематику та зміст занять для підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів у відповідній професійній області? 

Матеріально-технічне забезпечення Слабкий рівень базових знань у студентів Таких немає 



86% 

14% 

Чи враховуєте Ви інтереси та потреби 

здобувачів при розробці змісту 

дисциплін та окремих занять? 

Так Частково 

64% 

36% 

Чи були випадки обмеження 

академічної свободи у ВНЗ стосовно 

ваших колег? 

Ні Не знаю 



На думку роботодавців необхідно впровадити такі заходи для 

покращення ситуації з академічною свободою в ВНЗ: 

1. Регулярно проводити опитування студентів щодо якості викладання та пропозицій з 

удосконалення навчального процессу; 

2. збільшити фінансування навчального процесу та кількість академічних годин для 

зацікавлених студентів; 

3. покращити матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень; 

4. підвищити ступінь інформованості викладачів щодо їх свобод;  

5. часткове введення дистанційного оцінювання; 

6. вважають, що академічна свобода у даному ВНЗ не обмежується. 



Побажання і пропозиції стосовно покращення якості освітніх 

послуг у ВНЗ: 

1. Збільшити фінансування державою закладів вищої освіти для створення сучасної 

матеріально-технічної  бази ; 

2. забезпечити викладачам можливість стажування в іноземних ВНЗ, а також брати участь в 

міжнародних наукових конференціях ; 

3. узгоджувати формування розкладу занять та визначення форми підсумкового оцінювання 

безпосередньо з викладачами дисциплін; 

4. збільшити посадові оклади викладачам і фінансування ВНЗ; 

5. налагодити роботу методичних предметних комісій;  

6. розширити перелік додаткових освітніх послуг; 

7. підвищити вимоги до кінцевого рівня знань студентів та надати змогу відраховувати 

студентів, які погано навчаються. 


