
                                            

 

Протокол проведеного опитування студентів “Освітній процес очима студентів”  

Період-анкетування: 11-17 лютого 2020 р. 

Платформа: google-form 

Посилання на перелік запитань: https://docs.google.com/forms/d/1W-

bKZCyVu_xNg82s5okfey1yiQIOKrd1xp8MSuHs0pA/edit?ts=5dfa41e8  

 

1. Статистичні дані: 

Кількість респондентів: 225 (студенти 1-6 курсів денної форми навчання) 

 

БЛОК 1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Загалом студенти задоволені освітнім середовищем, створенем у закладі вищої освіти 

на 8,5/10 (23,1% респондентів надали оцінку “8”, 17,3% респондентів надали відповідь 

“7” і “9”;  оцінку “4” надали 5% респондентів) 

На запитання : “Чи задовольняє вас освітня підтримка?” 20,9% респондентів надали 

відповідь “8”, оцінку “7” і “9” надали 18,2% респондентів , оцінку “5” надали 12% 

респондентів. 

Організаційною підтримкою студенти задоволені на оцінку “8” (50,3% респондентів 

надали таку відповідь) 

Інформаційною підтримкою студенти задоволені на оцінку “7” (72% респондентів 

надали таку відповідь, оцінку “1” зазначили 5% респондентів) 

Консультативною підтримкою студенти задоволені на оцінку “8” (52,3% респондентів 

надали таку відповідь, оцінку “4” зазначили 10% респондентів) 

Соціальною підтримкою студенти задоволені на оцінку “9” (60% респондентів надали 

таку відповідь, оцінку “1” зазначили 8% респондентів) 

Якість роботи деканату була оцінена респондентами на “9”( 67,8% респондентів 

надали таку відповідь) 

https://docs.google.com/forms/d/1W-bKZCyVu_xNg82s5okfey1yiQIOKrd1xp8MSuHs0pA/edit?ts=5dfa41e8
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Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти 

(включаючи психічне здоров’я) була оцінена респондентами на оцінку “7” - 38,6% 

респондентів надали таку відповідь, оцінку “1” надали 10,3% респондентів. 

 

У науково-дослідницькій роботі беруть участь лише 8,9% регулярно, 31,6% часвід 

часу. 

Серед причин пасивності респондентів у науково-дослідницькій роботі: брак часу -

64%, через те, що викладачі не розповідають про наукові проблеми та не зацікавлюють 

виконанням наукових досліджень -27%. 

 

Серед проблем, які найбільшою мірою ускладнюють процес навчання респонденти 

зазначили: 

1) Не всі аудиторії є комфортними для студентів з проблемами спин 

2) Досить велика кількість дисциплін, які не пов‘язнані зі спеціальністю та займають 

багато часу  

 

 

Перелік дисциплін, під час вивчення яких  у більшості респондентів виникають 

труднощі: 

1) Теоретична фонетика 

2) СУЛМ 

3) Мовознавство 

4) Практична граматика 

Також респонденти зазначили характер труднощів, які виникають при вивченні 

вищезгаданих дисциплін, серед них є найпопулярніший - це складний предмет. 

 

 

БЛОК 2. ІНШЕ 

2.1. Конкретні порушення та зловживання - не виявлено, в тому числі і фактів корупції, 

дискримінації, сексуальних домагань. 

 

2.2. Побажання респондентів для покращення навчального процесу та діяльності 

факультету в цілому (подані відповіді респондентів з google-form) 

1) Покращити матеріальну базу 



2) Спростити розклад занять 

3) Проводити зустрічі з психологами, аби підтримувати позитивну обстановку в групі; 

більше спілкування та підтримки від куратора; відкриття секції баскетболу для дівчат 

(виключно моє побажання); забезпечити поширення інформації про громадські, 

культурно-масові заходи, в яких студенти можуть брати участь. Я вважаю, що краще 

було б поставити складання всіх іспитів до нового року, аби можна було б святкувати 

його, не замислюючись про іспити, які ще не проводилися. 

 

 

Голова студентської ради філологічного факультету      Олена Душенок 


