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Керівникам закладів фахової 
передвищої, вищої освіти
(за списком)

Про моніторинг щодо стану задоволеності 
учасників освітнього процесу 
організацією у закладах фахової передвищої 
та вищої освіти освітнього процесу 
на початку 2022/2023 навчального року

Шановні колеги!

Державною службою якості освіти України (далі – Служба) в період з 
05.08.2022 до 15.08.2022 проведено анонімне онлайн-опитування педагогічних, 
науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів фахової 
передвищої, вищої освіти щодо готовності до можливих форматів організації 
роботи в 2022/2023 навчальному році.

В анкетуванні взяли участь близько 24 тисяч респондентів з 56 закладів 
фахової передвищої та 46 закладів вищої освіти: 19358 здобувачів фахової 
передвищої та вищої освіти та 4552 педагогічних, науково-педагогічних 
працівників. 

За результатами узагальнення вивчено думку учасників опитування про 
можливі формати організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році 
в умовах продовження воєнних (бойових) дій, визначено перспективи та 
проблемні питання надання освітніх послуг в період воєнного стану. 
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Дякуємо усім, хто долучився до опитування та повідомляємо, що 
інформаційно-аналітичні матеріали за результатами згаданого дослідження 
оприлюднено на офіційному вебсайті Служби та надіслано для інформування 
Міністерству освіти і науки України.

З огляду на збереження актуальності питань щодо забезпечення 
своєчасного і якісного початку 2022/2023 навчального року, Служба разом з 
Національним агентством забезпечення якості вищої освіти проводить анонімне 
опитування педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів 
освіти закладів фахової передвищої, вищої освіти всіх типів та форм власності з 
метою з’ясування думки учасників освітнього процесу про задоволеність 
організацією освітнього процесу на початку 2022/2023 навчального року в 
умовах продовження воєнних (бойових) дій.

Просимо вас сприяти в організації проведення опитування серед науково-
педагогічних (педагогічних) працівників (25 % від усього складу), а також 
здобувачів освіти (10 % від усього контингенту за роками навчання).

 Опитування буде проводитись з 05 до 12 вересня 2022 року за посиланням 
на гугл-форму: https://forms.gle/hzTvqTGMAsvr1cS57.

З повагою 
Голова Руслан ГУРАК

Костянтин Дьомічев 236 34 31
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