
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

Анкета № 18/3 - інтернаціоналізація (для здобувачів вищої освіти)

 

 

 

38.9%

5.6%
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1. Я вважаю, що інтернаціоналізація освіти - це

а) необхідна умова розвитку університету 

(38,9%)

б) нова тенденція, сутність якої для мене ще не 

зрозуміла (0%)

в) вимога МОН  України, яку університет має 

задовольнити, щоб пройти акредитацію (5,6%)

г) природний процес розвитку освіти в Україні 

і світі (55,6%)

22.2%

72.2%

100%

5.6%

83.3%

2. Завдання інтернаціоналізації в ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди для мене - це ..

а) велика кількість іноземних студентів в 

університеті (22,2%)

б) міжнародні договори, які заключає 

університет (72,2%)

в) можливість для викладачів та здобувачів 
освіти навчатися/працювати за кордоном 

(100%)

г) підтримка з боку університета в моїх 

особистих розвідках та можливостях (5,6%)

д) можливість прийняти участь в спільниз з 

закордонними університетами та 

міжнародними організаціями проєктах (83,3%)

е) мені це не цікаво (0%)
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3. Я вважаю, що інтернаціоналізація освіти в 

університеті - це ... (1-3 позиції)

а) справа адміністрації (33,3%)

б) цей процес мене не стосується (5,6%)

в) справа центру міжнародного співробітництва і 
міжнародної освіти (83,3%)

г) справа деканату (16,7%)

в) відповідь на пропозиції іноземних партнерів 

(77,8%)

77.8%

27.8%33.3%

50%

27.8%

4. Я хотів (би) / хотіла (б) скористатися 

можливостями програм інтернаціоналізації 

нашого університету для ... (1-3 позиції)

а) можливості повчитися за кордоном/пройти 

стажування/курси підвищення кваліфікації (77,8%)

б) презентування своїх наукових наробок для 

закордонної аудиторії (27,8%)

в) пошуку грантів та фінансування для власних 

наукових проєктів та наробок (33,3%)

г) встановлення наукових відносин з науковцями 

та практиками з іноземних університетів, які 

працюють за такою ж тематикою, що і я (50%)

д) усе вищеперелічене (27,8%)

е) я не зацікавлений/не зацікавлена у такій 

діяльності (0%)
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5. Я зацікавлений/зацікавлена у програмах 

інтернаціоналізації, які пов`язані з ...

а) країнами Європи  (27,8%)

б) російськомовними країнами і країнами 

проживання української діаспори (11,1%)

в) країни Далекого Сходу (33,3%)

г) не зацікавлений/не зацікавлена у такому виді 
діяльності (0%)

д) не маю особливих преференцій (27,8%)

22.2%

5.6%

22.2%

50%38.9%

22.2%

33.3%

6. Приймати участь у програмах 

інтернаціоналізації та міжнародної мобільності 

мені може завадити ... (1-3 позиції)
а) слабке знання іноземної мови (22,2%)

б) психологічно я не готовий/не готова до такої 
діяльності (5,6%)

в) особисті причини (малі діти, підготовка до захисту 
дисертації, відсутність закордонного паспорту тощо) 
(22,2%)

г) брак коштів (50%)

д) я повністю готовий/готова (38,9%)

е) непідтримка з боку 
адміністраціїфакультету/кафедри (складність у 
складанні сесії; складність переходу до технологій 
дистанційного навчання в освітньому процесі (22,2%)

є) я не знаю з чого починати та як оформлювати 
документи чи проєкти (33,3%)
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7. Найбільше я зацікавлений / зацікавлена у ...

(1-3 позиції)

а) мікропроєктах (поїздки до 2-х 

тижнів) (33,3%)

б) мініпроєктах (1-3 місяці) (38,9%)

в) стандартних проєктах (1 

семестр) (50%)

г) великих проєктах (2 семестри чи 

1 академічний рік) (44,4%)

д) макропроєктах (1-5 років) (5,6%)

27.8%

38.9%

5.6%

27.8%

8. Найбільш зручний для мене спосіб отримання 

інформації про проєкти, пов`язані з 

інтернаціоналізацією та академічною 

мобільністю - це...

а) самостійний пошук (0%)

б) сайт університету (27,8%)

в) зустрічі, які організовує університет (38,9%)

г) рекомендації друзів, які були на таких 

програмах (5,6%)

д) повідомлення у мессенджерах (27,8%)

е) я не зацікавлений/не зацікавлена у цьому 

(0%)
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55.6%
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9. Я бачу себе ...

а) ініціатором проєктів (можу і хочу 

сам/сама шукати можливості для власного 

закордонного навчання/стажування, 

публікацій (27,8%)

б) я чекаю пропозицій від університету 

(55,6%)

в) я буду займатися цим з власної ініціативи 

лише якщо буду отримувати заохочення та 

гарантії сприятливого ставлення з боку 

адміністрації університету (16,7%)

г) я не буду займатися цим за жодних 

обставин  (0%)

38.9%

22.2%

5.6%

33.3%

10.Я вважаю, що в університеті адміністрація...

а) докладає багато зусиль для 

впровадження проєктів з 

інтернаціоналізації та академічної 

мобільності для здобувачів освіти (38,9%)

б) займає пасивну позицію щодо 

впровадження проєктів з 

інтернаціоналізації та академічної 

мобільності для здобувачів вищої освіти 
(22,2%)

в) я не задоволений/не задоволена 

роботою адміністрації університету щодо 

проєктів з інтернаціоналізації та 

академічної мобільності для здобувачів 

(5,6%)

г) я задоволений/задоволена роботою 
адміністрації університету щодо проєктів 

з інтернаціоналізації та академічної 

мобільності здобувачів (33,3%)

д) мені байдуже (0%)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.1%

11.1%

22.2%

11. Я вважаю, що в нашому університеті центр 

міжнародного співробітництва і міжнародної 

освіти ...

а) докладає багато зусиль для впровадження 

проєктів з інтернаціоналізації та академічної 

мобільності для здобувачів освіти (61,1%)

б) займає пасивну позицію щодо впровадження 

проєктів з інтернаціоналізації та академічної 

мобільності для здобувачів (11,1%)

в) я не задоволений/не задоволена роботою центру 

міжнародного співробітництва і міжнародної 

освіти (0%)

г) я задоволений/задоволена роботою центру 
міжнародного співробітництва і міжнародної 

освіти (22,2%)


