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Методичні рекомендації 

щодо анкетування (опитування) учасників освітнього процесу в 

Національному університеті оборони України 

імені Івана Черняховського 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Методичні рекомендації (далі – рекомендації) призначені для 

керівного складу університету та інститутів (центрів), науково-методичного 

центру організації освітньої діяльності й наукового центру дистанційного 

навчання, на яких покладено завдання щодо вивчення та аналізу думки слухачів 

про якість організації та проведення навчання в університеті, Вказівки 

визначають порядок організації та технологію проведення опитування слухачів 

університету. 

1.2. Головною метою вивчення думки слухачів є удосконалення 

освітнього процесу в Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського. 

  1.3 Вивчення думки слухачів, щодо організації та якості проведення 

освітнього процесу в університеті проводиться методом анкетування. 

Анкетування дає можливість своєчасно реагувати на суб’єктивне 

сприйняття слухачами навчального матеріалу та з високою імовірністю 

прогнозувати ефективність підготовки майбутніх магістрів військового 

управління.  

Анкетування надає можливість окреслити коло труднощів, які 

ускладнюють, з погляду слухачів, освітній процес. 

 

2. Організація анкетування (опитування) учасників освітнього процесу 

в університеті. 

 

 2.1. Організація і проведення анкетування здійснюється науково-

методичним відділом  аналізу та прогнозу освітньої діяльності науково- 

методичного центру організації освітньої діяльності, науковим центром 

дистанційного навчання та інститутами (центрами), з числа посадових осіб яких 

створюються робочі групи. 
2.2. До складу робочої групи призначаються: голова робочої групи, 

заступник голови робочої групи, члени робочої групи (далі – експерти).             

В залежності від кількості опитуваних для обробки даних може залучатися 
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допоміжний персонал. Усі експерти повинні мати вищу освіту і зобов'язані 

дотримуватися норм професійної етики. 
2.3. Голова робочої групи  забезпечує ретельне дотримання всіх вимог 

до процесу проведення анкетування, викладених у організаційно-методичних 

вказівках. Він повинен забезпечувати діяльність робочої групи, взяти під 
особистий контроль підготовчі заходи, особливо питання своєчасного прибуття 

слухачів, готовність робочої групи, приміщень для анкетування, матеріально-

технічне забезпечення і своєчасність подання аналітичних матеріалів 
заступнику начальника університету з навчальної роботи. 

2.4. Голова та члени робочої групи повинні знати зміст цих 

рекомендацій та неухильно їх виконувати. 
2.6. Матеріали для проведення анкетування включають: анкети, 

розміщені на платформі дистанційного навчання (чи бланки анкет у випадку 

письмового анкетування) та організаційно-методичні вказівки щодо його 
організації та проведення. 

2.7. Начальник інституту чи центру, зі слухачами якого проводиться 

анкетування, зобов’язаний забезпечити необхідні умови для його проведення.  

2.8. Особам, яких допущено до контролю за процесом проведення 
анкетування, дозволяється бути присутніми на усіх етапах його проведення, 

оцінювання відповідей та оформлення висновків. 

2.9. Усі особи, які залучаються до роботи у складі робочої групи, 
зобов’язані доповідати по команді про спроби будь-яким чином вплинути на 

результати анкетування з боку осіб, які не входять до складу робочої групи, 

якщо вони мали місце. 
 

3. Порядок підготовки та проведення анкетування (опитування)  

 
3.1. Обов’язкове анкетування проводиться двічі протягом періоду 

навчання. Окрім того, анкетування може проводитися додатково за рішенням 

керівництва університету і начальників інститутів (центрів). 
Перше опитування спрямоване на визначення первинного уявлення, яке 

отримали офіцери від навчання. Опитування проводиться через 3 – 4 місяці 

після початку занять. Обраний термін обумовлений: по-перше, завершенням 
процесу адаптації в зв’язку з зміною провідного виду діяльності з військово-

професійної на навчальну; по-друге, вирішенням слухачами власних побутових 

питань; по-третє, отриманням загального уявлення про організацію та 
проведення навчальних занять з дисциплін, що вивчаються; по-четверте, 

налагодженням стабільної системи міжособистісних стосунків.  

Метою анкетування є вивчення ставлення слухачів до навчання. Означена 
мета досягається шляхом вирішення наступних завдань: визначення рівня 

адаптованості слухачів до навчання в університеті; визначення суб’єктивної 

оцінки якості навчального процесу в університеті; виділення кола  труднощів, 

які ускладнюють навчання. 

Анкета організаційно складається з двох блоків. Перший блок є 

інформативним і включає в себе питання, які відображають загальні відомості 

про опитуваного. Другий блок дозволяє, з одного боку вивчити суб’єктивну 

думку слухачів про організацію і проведення навчальних занять науково-
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педагогічними працівниками кафедр та про матеріально – технічне 

забезпечення занять, а з іншого - виявити труднощі, які ускладнюють процес 

навчання в університеті.  

Друге опитування спрямоване на визначення сильних і слабких місць в 

організації освітнього процесу та проводиться перед атестацією випускників.  

Мета полягає у визначенні думки випускників про навчання в 

університеті.   

Завданнями виступають: визначення загального враження слухачів від 

навчання в університеті; отримання інформації стосовно відповідності 

навчальних дисциплін, які викладаються в університеті, потребам Збройних 

Сил України.   

  Для вирішення поставлених завдань використовується спеціально 

розроблена анкета, питання якої змістовно об’єднані у два блоки. Питання 

першого блоку спрямовані на визначення задоволеності випускників навчанням 

в університеті та на висловлення побажань щодо його покращення. Другий 

блок об’єднує питання, які дозволяють визначити навчальні дисципліни, що  

потребують доопрацювання. Окрім того до анкети можуть бути включені 

питання, які стосуються умов проживання та навчання в університеті, 

розпорядку дня тощо. 

3.2. Напередодні анкетування заступником голови робочої групи 

проводиться попередня ознайомча бесіда з метою налаштування слухачів на 

відповідальне ставлення до майбутнього анкетування.  

3.3. До початку тестування в класі необхідно мати: 

- список осіб, які залучаються до опитування; 

- ПЕОМ, столи та стільці по кількості робочих місць; 

- Бланки  та запас олівців, ручок (у випадку письмового анкетування), 

при цьому бланки розкладаються на лівій стороні столу у 

визначеному порядку, лицевою стороною донизу. 

  До початку тестування заступник голови робочої групи, або один з 

членів групи за вказівкою голови групи перевіряє наявність слухачів за 

списком. При наявності скарги на стан здоров’я слухач має право бути 

звільненим від тестування. 

Після цього проводиться загальний інструктаж про мету, порядок та 

правила проходження процедури анкетування, вимоги щодо підтримання 

дисципліни і порядку. Слухачі мають право на отримання будь-якої інформації 

з питань даної процедури.  

Розміщення респондентів має виключати можливість їх спільної роботи 

над питаннями анкети. За одним столом повинно бути не більше одного 

слухача. 

3.4. Голова робочої групи повинен розпочинати анкетування точно у 

час, визначений керівництвом університету.  

3.5. Під час анкетування слухачам забороняється:  

- мати при собі предмети, які можуть заважати процесу проведення 

анкетування; 

- спілкуватися між собою; 

- самовільно залишати приміщення. 
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У разі невиконання цих вимог участь слухача у анкетуванні 

припиняється. 

3.6. Обробку результатів анкетування проводять члени робочої групи у 

окремому приміщенні.  

На першому етапі проводиться якісна інтерпретація відповідей на 

питання стосовно організації і проведення занять науково-педагогічними 

працівниками університету, отриману від слухачів.  

На другому етапі проводиться кількісна характеристика показників 

отриманих по питаннях віднесених до другого блоку та якісна характеристика 

відповідей першого блоку.   

3.7. Інформаційно-аналітична довідка про результати анкетування 

підписується заступником начальника університету з навчальної роботи.  

3.8. У разі проведення письмового тестування бланки з відповідями 

учасників тестування зберігаються у науково – методичному центрі організації 

освітньої діяльності протягом року після випуску.  
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