
Анкета 

«Задоволеність студентів вузу з надання їм підтримки, результатами навчання, щодо 

створення умов для особистісного розвитку і виховання» 

 

Блок «Задоволеність студентів вузу з надання їм підтримки» 

Де ви мешкаєте? 

В гуртожитку 

З батьками 

Маю своє житло 

Знімаю квартиру 

 

Чи задовольняють Вас умови проживання в гуртожитку (Якщо Ви не проживаєте в 

гуртожитку, Ви можете мати уявлення щодо відвідувань, за розповідями однокурсників)? 

Так, цілком 

Здається, що в кімнаті проживає багато студентів 

Не всі побутові умови надані 

Не всі правила проживання в гуртожитку задовольняють 

 

Чи забезпечені Ви різними інформаційними довідниками (путівник, академічний календар, 

каталоги елективних дисциплін тощо)? 

Так, забезпеченість 100% 

Не всі довідники є у студентів 

Пакет видається на академічну групу забезпеченість недостатня 

Не забезпечені 

 

Чи надається в ЗВО академічна допомога студентам, які не справляються з академічними 

вимогами? 

Так, згідно з правилами 

Не всім 

Не з усіх дисциплін 

Ні 

 

Чи доступний інтернет для студентів?  

Доступний протягом дня, безкоштовно 

Не більше 3-х годин на день 

Згідно з графіком 

Тільки платний 

Доступ тільки на заняттях у комп'ютерних класах 

Немає 

 

Чи інформує Вас адміністрація ЗВО про надання соціальної підтримки студентів (пільги по 

оплаті, надання вузівських грантів, надання матеріальної допомоги та ін.)? 



Так 

Скоріше так ніж ні 

Скоріше ні ніж так 

Немає 

Не завжди 

 

Чи відчуваєте Ви роботу відділу з працевлаштування протягом усього періоду навчання? 

Так 

Тільки протягом останнього курсу 

Поки не відчуваю 

Ні 

 

Як часто проводиться анкетування студентів з метою оцінки служби підтримки? 

1 раз на семестр 

1 раз на рік 

1 раз за весь період навчання 

 

Блок «Задоволеність студента результатами навчання» 

 

Як ви вважаєте, престижно вчитися у Вашому ЗВО? 

Так 

Скоріше так ніж ні 

Скоріше ні ніж так 

Ні 

 

Чи задоволені Ви проведенням поточного контролю, проміжної атестації? 

Так 

Бажано тільки комп'ютерне тестування 

Не задовольняє якість тестів 

Віддаю перевагу іспитів за квитками 

Ні 

 

Як викладачі вашого ЗВО використовують наявні ресурси IT-технологій? 

Постійно 

Рідко 

Дуже рідко 

Не використовують взагалі 

Використовують деякі викладачі 

 

Як Ви оцінюєте професійний рівень викладачів ЗВО? 



Високий 

Середній 

Низький 

Важко відповісти 

 

Ваше ставлення до якості організації навчального процесу? 

Особливих претензій немає 

Невідповідність дисциплін одержуваній спеціальності 

Невідповідність кількості годин по дисципліні 

Перевантаженість аудиторними заняттями 

Незадоволеність якістю занять 

Незадоволеність організацією заліків та іспитів 

 

Оцініть, наскільки Ви задоволені різними сторонами навчального процесу? 

1. Зміст занять 

Цілком задоволений (а)      Частково задоволений (а)        Не задоволений (а) 

 

2. Використання елементів наочності і технічних засобів навчання 

Цілком задоволений (а)      Частково задоволений (а)        Не задоволений (а) 

 

3. Інформованість про зміни в навчальному процесі 

Цілком задоволений (а)      Частково задоволений (а)        Не задоволений (а) 

 

Чи проявляють викладачі креативність і активність на заняттях? 

Так 

Велика частина викладачів 

Менша частина викладачів 

Ні 

 

Наскільки задовольняє Вас забезпечення навчального процесу інформаційним супроводом?  

1.Наявність необхідної наукової і навчальної літератури в бібліотеці 

Цілком задоволений (а)      Частково задоволений (а)        Не задоволений (а) 

 

2. Кількість комп'ютерів, що використовуються в навчальному процесі  

Цілком задоволений (а)      Частково задоволений (а)        Не задоволений (а) 

 

3. Кількість місць в читальному залі 

Цілком задоволений (а)      Частково задоволений (а)        Не задоволений (а) 

 

Блок «Задоволеність студентів зі створення умов для особистісного розвитку і виховання» 

 

Які відносини всередині колективу? 



1. Студент-студент 

Доброзичливі                           Нейтральні                                   Напружені 

 

2. Викладач-студент 

Доброзичливі                           Нейтральні                                   Напружені 

 

3. Студент-куратор 

Доброзичливі                           Нейтральні                                   Напружені 

 

4. Студент-адміністрація (деканат, ректорат і ін.) 

Доброзичливі                           Нейтральні                                   Напружені 

 

5. Студент-співробітники підрозділів (бібліотека, центр тестування та ін.) 

Доброзичливі                           Нейтральні                                   Напружені 

 

Які напрямки виховання актуальні в даний час і які є в ЗВО? 

Є        Потрібні 

Патріотичне         

Інтернаціональне        

Моральне         

Естетичне         

Екологічне         

Фізичне          

Релігійне         

Економічне         

Правове         

Сімейно-побутове        

 

Чи задоволені Ви, в цілому, позанавчальною діяльністю та напрямками виховання, 

реалізованими в ЗВО? 

Так 

Так, частково 

Ні 

Більшою мірою ні 

 

Блок «Задоволеність студентів НДР в ЗВО» 

 

Чи задовольняє Вас рівень організації науково-дослідницької роботи в ЗВО? 

Так 

Ні 

Не можу відповісти 



 

Ким організована робота, спрямована на залучення студентів до науково-дослідної роботи? 

Викладачами кафедри 

Деканатом 

Кураторами 

Іншими (вказати конкретно) 

 

Чи доступні провідні вчені студентам, магістрантам? Чи є на кафедрі розклад їх 

консультацій? 

Так, згідно з розкладом можна отримати консультацію 

Проводяться зустрічі, консультацію отримати немає можливості 

Не можу відповісти 

Ні 

 

Як Ви вважаєте, чи потрібно студенту вузу займатися науково-дослідною роботою? 

Так 

Ні 

Не можу відповісти 


