МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
Про результати опитування
Соціологічною групою кафедри соціально-гуманітарних дисциплін в
травні-грудні 2020 р. проведено три опитування щодо актуальних питань життя
НУК. Це такі опитування як «Академічна доброчесність в НУК» (травень),
«НУК – відкритий інформаційний простір» (жовтень), «Оцінка викладача за
підсумками роботи в семестрі – Бобіна О. В.» (грудень). Надаємо коротку
інформацію про результати опитувань. Ознайомитись з даними по кожному
можна

за

посиланнями:

https://cutt.ly/wRE9kA1,

https://cutt.ly/cRE9cxS,

https://cutt.ly/iRE9bHD.
Опитування «Академічна доброчесність в НУК» було розпочато на початку
травня. Останні відповіді отримали в листопаді. Опитування було розраховано
на викладачів НУК. Розміщено в Viber-групах «Ректорат НУК», «Вчена рада
НУК». Отримано 38 відповідей. Можемо припустити, що більше половини
членів Вченої ради НУК дали відповідь на питання. Більшість респондентів
(більше

80%)

вважають

актуальним

заклик

дотримуватись

принципів

академічної доброчесності (academic integrity), необхідним пропаганду та
поширення серед студентів принципів академічної доброчесності. 60% опитаних
вважає що серед викладачів НУК високий рівень дотримання принципів
академічної доброчесності; трохи більше 30% – що це рівень середній, тобто 4050% викладачів НУК дотримуються цих принципів. Серед студентів: «високий
рівень доброчесності» – так вважають близько 40% опитаних, «середній» – 30%
відповідей, «невисокий рівень» – 16% відповідей. Майже половина респондентів
заявили, що «академічна доброчесність, це важливий позитивний елемент для
майбутнього розвитку українського академічного середовища». Лише одна
відповідь, підтримала думку про те, що важко оцінити рівень дотримання
принципів академічної доброчесності в українському педагогічному і науковому
середовищі.
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Головний висновок: пропаганда і поширення принципів академічної
доброчесності, повинна стати невід’ємним елементом педагогічної і наукової
діяльності викладачів і науковців НУК у власному середовищі і серед студентів.
Варто провести таке опитування і серед студентів НУК.
Друге опитування «НУК – відкритий інформаційний простір», почалось
23.10.20 р. та завершилось 10.11.2020 р. (соціологічна група пробує різні
«часові» режими опитування). Опитування розраховане на студентів. Отримано
77 відповідей. Відповіді давали студенти всіх рівнів навчання. Студенти
першого курсу надали 29 відповідей, студенти другого-третього курсу –
33 відповіді, решта – відповіді бакалаврів (IV курс) і магістрів (V-VI курс).
Більшість новин пов’язаних з навчанням студенти дізнаються з Telegram-каналу
NUOS voice (t.me/voiceNUOS) та інших соціальних мереж. Як інформаційний
канал поточних новин сайт НУК на третьому місці. Три питання було присвячено
джерелами інформації в НУК. А саме: «Чи завжди студент може отримати
достатньо інформації про навчальні справи від працівників кафедр, деканатів,
деканів та директорів». Від 60% до 70% опитаних відповіли позитивно на це
питання. Від 8% до 13% негативно відповіли на це питання. Іншим було важко
визначитись. На підсумкове питання «Чи вважаєте ви НУК відкритим
інформаційним простором» 74% опитаних дали стверджувальну відповідь,
17% – не визначились, 9% – дали негативну відповідь. Ці відповіді коригуються
з відповідями на три попередні питання. Важливим, на нашу думку, було питання
про ідеї щодо покращення поширення інформації в НУК. Більшість студентів
заявили, що їх все влаштовує, трохи більше третини не визначилась. Але є й такі,
які заявили що мають ідеї щодо покращення поширення інформації (близько
13%). Зрозуміло, що більшість з них студенти ІІ-ІІІ курсів. Таким чином
висновки цього опитування в цілому позитивні, але ми не можемо
екстраполювати їх на конкретні факультети-інститути, деканати-дирекції та
конкретних осіб. Для цього потрібне масштабне опитування. Вважаємо, що
студентське самоуправління НУК може допомогти адміністрації зібрати думки
студентів щодо покращення поширення інформації в НУК.
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Відповіді студентів на третю анкету в обробці, але з її результатами можна
ознайомитись за посиланням https://cutt.ly/iRE9bHD. Вважаємо, що цю анкету
щодо оцінки діяльності викладача можна запропонувати як зразок для
оцінювання інших викладачів. Анкету можна трансформувати на власний
розсуд. Думаємо, що викладацька і студентська громада НУК має зрозуміти, що
їй не уникнути зовнішньої оцінки. Треба бути готовими до цього і самим
включатись в цю роботу.
З повагою, Бобіна О. В.
P. S. Зауваження, питання та пропозиції прошу надсилати на електронну
пошту: oleg.bobina@nuos.edu.ua
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