
СТАТИСТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПРАВА 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ І ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Студентський профсоюзний комітет у співпраці з відділом 
забезпечення якості та цифрового супроводу освіти Центральноукраїн-
ського державного педагогічного університету іменіВолодимира Винниченка 
20-29 квітня 2022 року на основі платформи LimeSurvey проводили онлайн-
опитування студентів університету з метою забезпечення зворотного зв’язку, 
покращення організації процесу навчання та дозвілля. 

Участь в опитуванні була добровільною. Виявили бажання стати 
респондентами 755 студентів університету. Це близько 50% від максимально 
очікуваної кількості заповнених анкет.  

Відсоток активності у загальному опитуванні розподілився наступним 
чином:

 

І серед інших брали участь 74 респонденти з факультету історії , бізнес-
освіти та права. Це близько 38% від максимально очікуваної кількості 
заповнених анкет студентами факультету.  

  



Далі наводимо питання анкети з результатами відповідей респондентів 
факультету історії, бізнес-освіти та права, які представлені у відсотковому 
вираженні від кількості респондентів факультету, що обрали той, чи інший 
варіант: 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Військові дії на території України 
 Не турбує 
 Війна в країні 
 Війна 
 Сесія 

 Війна 
 Підвищення плати за гуртожиток, 

якщо я там довгий час не проживаю 
 Війна 
 Війна в країні 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Свої відповіді студентів на питання: 

 Зараз війна 
  



 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Проблеми відсутні 
 З ніякими проблемами 

 Шок від некомпетентністі 

 Все добре. 

 Ніяких 

 Нічого з вищеперечисленого 
 Радість 

 Загалом нічого, а якщо щось є , то це не стосується навчання 

 

 
Які заходи щодо підвищення безпеки освітнього 

середовища Ви могли б запропонувати? 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Централізовану організацію навчального процесу та прозорість викладання 
 Все задовільняє 
 Орієнтуйтесь на школи Європи, тому що перераховувати довго 
 Зробити сесію в он-лайн режимі без її перенесення тому, що нині, ми віримо в краще, але не 

знаємо, що буде завтра. Наступним аргументом з даного приводу є скупчення осіб - 
наражання на небезпеку, що робочий колектив закладу , що самих студентів. 

 Облаштування бомбосховищ 

 Університет добре піклується про своїх студентів/викладачів на різних етапах ( 
коронавірус, війна) 

 На данний момент, освітній процес відбувається за всіма заходами безпеки, тому нічого 
запропонувати не можу  



 

 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Куратор 
 Самостійно вирішую питання 
 Секретар та деканат університету 
 Староста групи 
 Я не потребую консультативну підтримку 



 
 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Не звертаюсь по допомогу 
 
 
 

 

 

Свої відповіді студентів на питання: 

 У мене депресія, які можуть бути захоплення 
 Всі варіанти 
 Усе, крім дискотек 
 Часу не вистачає 
 Декілька з перелічених вище пунктів 



 
 

 

 
 

Чого Вам не вистачає для організації повноцінності 
дозвілля? 

Свої відповіді студентів на питання:  

 Жаги до життя 
 Коштів 
 Систематизації від університету 
 Все добре. 
 Миру 
 Часу 

 Іноді часу 
 Не вистачає часу, багато часу 

витрачаю на домашнє завдання, 
тому не дуже вистачає часу на 
зайняття своїми улюбленими 
справами

 



 

 

 
 
 
 

 
  



Які заходи Ви б хотіли щоб були проведені у нашому університеті? 
Свої відповіді студентів на питання: 

 Студентські вечори 
 Міс та містер університету, можна також іноді організовувати якісь читацькі дні коли 

будуть обговорювати визначену тему, або якісь походи 
 Літературні вечори, вечірні дозвілля 
 Голосування стосовно вчителів 
 З нинішною ситуацією, складно уявити. 
 Хотілось би мати більше заходів, які були спрямовані на співпрацю з різними 

факультетами, таким чином можна не тільки гарно провести час, а й знайти нових 
друзів 

 Відсвяткувати день перемоги! 
 Ніякі 
 Міс-факультет,  Міс-університет, Вернісаж талантів 
 Я творча людина, тому я не проти  любих заходів, які повинні проводитися.Хотілося б 

робити побільше заходів по типу Буревісника , з виїздами на природу, у цьому році було 
дуже класно 

 
 
Вкажіть, будь ласка, свої пропозиції, рекомендації, узагальнення 
щодо вирішення проблеми зайнятості студентів у вільний час та 
покращення якості Вашого повсякденного дозвілля 
Свої відповіді студентів на питання:  

 Створення органу щодо подальшого працевлаштування студентів 
 Меньше домашнього завдання :) 
 Друга зміна дуже незручна, хотілось би нормальний розклад. На рахунок вчителів, то 

провестиголосування та тести для вчителів, особливо тести за станом психічного 
здоров'я. 

 В мене немає пропозицій і рекомендацій. 
 Сприянню спілкування поміж курсами та різними факультетами шляхом екскурсії по 

музеях, організаційних заходів, тренінгів 
 Ніякі 
 Кожна людина сама обирає, як проводити їй вільний час 
 Загалом, все що проводить університет відбувається за всіма нормами , претензій не 

має. 

 
Більш детальні результати опитування знаходяться у студпрофкомі 

університету для аналізу і розробки плану заходів щодо вирішення проблем, 
які підіймали респонденти у своїх відповідях, а також передані відповідним 
підрозділам університету. 


