
ЗВІТ 

Про результати анонімного анкетування у ІІ 

семестрі 2021/2022 навчального року 

Суб’єкт опитування: науково-педагогічні працівники. 

 

Об’єкт опитування: менеджмент керівництва.  

 

Термін опитування: 16.05.2022 – 27.05.2022 

 

Кількість респондентів які прийняли участь в опитуванні: 123.   

____________________________________________________________________ 

 















Ваші пропозиції: 

- Необхідний пошук та залучення додаткового фінансування для забезпечення підвищення 

якісного рівня управлінської діяльності 

- Побажання керівництву - здоров`я, терпіння, натхнення, впевненості і удачі.  

- Покращення умов праці у 1 корпусі. В цілому, задоволена 

- Покращити матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

- Збільшити забезпечення кафедр необхідними умовами для викладання в аудиторіях. А 

саме опалення в деяких аудиторіях, а також наявність покриття Wi-Fi по аудиторіям. 

- Не змінювати курс і стиль роботи. Йти дали та піднімати рейтинги ОДАУ. 

- Проводити підвищення кваліфікації за фахом спеціалістів підприємств (технологи-

тваринники, агрономи, ветеринарні лікарі, економісти, бухгалтери, виноградарі) на базі 

університету з участю управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації з метою як підняття професійного рівня спеціалістів господарств так і 

проведення профорієнтаційної роботи університету 

- Підвищити заробітну платню. Удосконалити матеріально-технічну базу університету   

- Покращити технічну базу, створити умови для проведення практичних занять 

(лабораторії, комп`ютерні класи, макети, проектори в кожній аудиторії тощо). 

- Роботою адміністрації задоволений 

- Хочеться побажати університету більше приділяти уваги науковим розробкам, корисним 

для практики. Тоді і навчання студентів буде цікавішим і викладачам буде не соромно за 

себе. Добра і творчого успіху керівництву університету!  

- Чути думку колективу 

- Конкретні рекомендації від профільного проректора щодо можливості наукового 

розвитку та публікацій у індексованих виданнях 

- Дослухатися до пропозицій викладачів, щодо організації учбового процесу, так як саме 

вони тримають контакти зі студентами і володіють реальною інформацією. Погоджувати і 

обговорювати складання розкладу. Запровадити систему заохочень, щодо наукових 

досліджень. 

- По можливості оновити (замінити) прилади та обладнання у кабінеті біофізики для 

підвищення якості навчання при особистому спілкуванні, коли настане мир. 



- Було б не погано додати питання: чи є можливість у працівника звернутись до 

адміністрації університету з ініціативами щодо покращення роботи АГЧ університету? 

- Пропоную удосконалити планування освітнього процесу в плані узгодження тривалості 

навчального процесу з обсягом педнавантаження за окремими дисциплінами, щоб не було 

потреби проводити додаткові заняття, які не передбачені розкладом занять. 

 

 

Керівник навчально-методичного відділу     Вячеслав СЕДОВ 


