
СТАТИСТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 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 імені Володимира 

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. 

В опитуванні взяли участь 755 респондентів. Це близько 50% від 

максимально очікуваної кількості заповнених анкет.  

Відсоток активності у загальному опитуванні розподілився наступним 

чином: 

 

Факультет 
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комунікацій

30%

Факультет історії 

, бізнес-освіти та 

права 

10%

Факультет 

педагогіки,  психо

логії та мистецтв 

26%

Факультет 

математики, прир

одничих наук та 

технологій

23%

Факультет 

фізичного 

виховання

11%

Відсоток участі  респондентів від 

факультетів у загальному опитуванні



Далі наводимо питання анкети з результатами відповідей: 

 

Свої відповіді студентів на питання: 
 Наявність іноземної мови 
 Відвідини кафедри журналістики, яку ви розформували. А шкода! 
 Приклад учителя 
 На жаль , так склались життєві обставини 
 Любов до української мови та літератури 
 Можливості, що дає спеціальність на цьому факультеті 
 Бажаний факультет та знайомі викладачі 
 Бюджетне місце Державна форма навчання Вступ на бюджет 
 Не думала що вступлю з 7 пріоритетом 
 Бажання навчатись,  здійснити мрію і просто займатися тим,що подобається 
 Я знала про той факт, що на нашому факультеті дуже сильна програма та викладачі, 

які дають дуже корисні знання. 
 Не знав куди йти 
 Подала документи, коли дізналися через інтернет про те, що в Кропивницькому є 

педагогічний університет. 
 Власне бажання та відгуки про університет в інтернеті. 
 Тато навчався на факультеті 
 Спеціальність, за якою мені б хотілося навчатися, знаходилась саме в цьому 

університеті 
 Дуже хотіла стати вихователем 
 Була потрібна спеціальність 
 Цілеспрямований вибір професії  
 Вплив карантину. У Кропивницькому карантин був менше чим в інших містах, і так як в 

мене професія потребує навчання в аудиторії, то була більша можливість навчатися в 
аудиторіях, чим в інших містах. 

 Власне побажання 
 Хореографія 
 Тому що саме тут була спеціальність, яку я хотіла 
 Я сподівалася навчатися, а не мучитися 
 Допомагати дітям, які залишилися без батьків з певних причин 
 Власне бажання 

39%

26%

10%
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59%

8%

10%

відгуки знайомих, родичів 

вплив батьків 

сайт Університету

агітація представників Університету в навчальному 

закладі, де ви навчалися

реклама

проведені заходи: День відкритих 

дверей, акції, тощо

зручне розташування Університету 

менший розмір плати за навчання

Своя відповідь:

Що для Вас було мотивом для вступу в ЦДПУ?



 Бажання навчатися на деннійформі  
 Власне бажання, хотіла стати вчителем 
 мрія дитинства 
 Наявність спеціальності хореографії 
 Безкоштовне навчання 
 Місце розташування Університету 
 Так склалась доля 
 Коронавірус 
 Мріяла бути вчителем 
 Вчитель 
 Так вийшло, взагалі не планувала, але не шкодую 
 На момент вступу, хотілося стати вчителем 
 Інтерес до математики 
 Бажання навчатися саме тут 
 Недалеко + я отримую стипендію 
 Хотіла бути вчителем трудового навчання 
 Мені подобаються природничі науки і майстерність вчителювати! 
 Професійне спрямування 
 Армія 
 Люблю спорт 
 Це більше прагнення власного бажання 
 Бажання стати вчителем фізичної культури 
 Власне бажання стати викладачем 
 Я про це мріяла ще з 8-го класу... 
 Хочу пов‘язати своє життя зі спортом 
 Факультет фізичного виховання є тільки у нашому педуніверситеті  
 Висока можливість вступу на бюджет 
 Гарний варіант, щоб поєднати навчальну діяльність та тренування: зручне 

розташування + історія закладу 
 Продовжувати  спортивну кар'єру,а саме в ЦДПУ є все необхідне 

 

 

дуже 

подобається 
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мабуть 

подобається
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мабуть не 

подобається
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важко сказати 

20%

В якій мірі Вам зараз подобається Ваш 

вибір навчального закладу?



 

 

 

 

 

скоріше 

так, ніж ні

38%

швидше 

ні, ніж так 

62%

Чи складно Вам навчатися у ЦДПУ?

вдома 

56%

на квартирі 

19%

у гуртожитку

25%

Де Ви проживаєте?

так 

71%

ні

29%

Чи задоволені Ви умовами проживання? 

(питання для тих, хто живе у гуртожитку)



 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Безпека моєї країни та її громадян. Немаю змогу відвідувати онлайн пари дистанційно 
через технічні проблеми з інтернетом. Зараз не вдома, а в притулку для українців за 
кордоном. 

 Боязнь не отримати стипендію 
 Велика кількість домашніх завдань, які в умовах війни складно вирішувати . (Вночі часті 

повітряні тривоги, ти біжиш в підвал , а вдень пари. Для мене це складно) 
 Велика кількість домашнього завдання. 
 Велика кількість завдань з боку викладачів; відсутність інтернету для виконання цих 

завдань і стрес від цього. 
 Велике навантаження під час війни 
 Велике навчальне навантаження 
 Викладачі, що знущаються над студентами 
 Відсутність жодних програм працевлаштування, інтернатури 
 Відсутність інтернету,поганий зв'язок 
 Війна 
 Війна 
 Війна 
 Війна 
 Війна 
 Війна 
 Війна 
 Війна в країні 
 Війна в країні 
 Війна в Україні 
 Війна в Україні 
 Війна в Україні 
 Війна в Україні 
 Війна у країні 
 Війна, стрес, проблеми з ментальним здоров'ям. 
 Військові дії на території України 
 Війна  
 Впринципі ,мене нічого не турбує на даний момент 
 Деканат притулок для змій. Зовсім не відповідальний! 
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життя в гуртожитку (на квартирі) 

взаємовідносини з одногрупниками 

взаємовідносини з батьками

несправедливість з боку деканату 

невпевненість у завтрашньому дні 
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самотність 

здоров’я

Своя відповідь:

Які проблеми сьогодні Вас найбільше 

турбують?



 Екзистенціальні проблеми буття 
 Забагато дистанційного навчання та відсутність спілкування  з однокурсниками. 
 Загальноукраїнська система навчання, яка не дає знання, а направлена на отримання в 

більшій мірі балів, ніж знань. 
 Закінчення війни 
 Знаходження в іншій країні, а не вдома 
 Іноді багато домашнього, тому не завжди є час на себе. 
 Навчання під час війни 
 Немає проблем 
 Немає проблем, які б мене турбували 
 Нерозуміння ситуації з боку деяких викладачів 
 Несправедливе ставлення до студентів, які працюють за спеціальністю. Хотілося б 

розуміння стосовно цього. 
 Несправедливість з боку викладачів 
 Нестабільна ситуація в країні 
 Нестача часу на навчання 
 Нічого з переліченого не турбує 
 Нічого не турбує. Все влаштовує 
 Підвищення плати за гуртожиток, якщо я там довгий час не проживаю 
 Підняття цін на проживання в гуртожитку під час воєнного стану, коли я там не 

проживаю 
 Політика університету: агітація для абітурєнтів важливіше за умови навчання 

студентів. Якість та організація викладання та ставлення до студентів... часом 
засмучує. 

 Путін не здох 
 Робота 
 Сесія 
 Ситуація в країні 
 Ситуація в Україні 
 Складна ситуація в країні 
 Складність порозуміння із деякими викладачами 
 Складність у поєднані навчання з роботою 
 Дуже велике навантаження  
 Стан в країні. Якнайшвидше хочеться миру! 
 Стан війни у країні 
 Структура навчальної програми 
 Те, що татусь на передовій 
 У мене немає ніяких проблем, не турбують мене 
 Через війну є труднощі в навчанні, морально не виходить сприймати нову інформацію 
 Що стосується викладання - старі, неефективні пост-радянські методи. 
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до родичів 

вирішую самостійно 

Якщо у Вас виникають труднощі у навчанні 

за їх вирішенням Ви звертаєтесь:



 
 
 
 

 
 
  

сприятливий

50%

несприятливий 

7%

нейтральний 

39%

який стимулює 

до творчості 

4%

Як Ви оцінюєте психологічний клімат в 

Університеті?

так

64%

переважно так 

31%

переважно ні 

4%

ні 

1%

Чи дотримуються Ваші права у закладі 

вищої освіти?



 
 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Скоріше ні, ніж так, але не завжди 
 На даний момент ні 
 У воєнний час, викладачі проводять онлайн заняття, під час сирени ставлять у класрумі 

тести, які потрібно виконати на протязі 10-15 хвилин 
 Не завжди 
 Для психічного здоров'я - не завжди. 
 Середовище університету здається цілком безпечним, але від оточуючих можна чекати 

що завгодно))) 
 Можливо 
 Не розумію питання  
 Не знаю, я навчаюсь за індивідуальним графіком 
 Зараз війна 
 Переважно так, але якби усі дотримувались правил 
 Не коректно 
 Непевність через воєнний стан 
 Не завжди 
 Не знаю 
 Хотілося б щоб був буфет з корисною їжею 
 Не впевнена 
 Зимою  холодно !!!!! 

  

так 

93%

ні

4%

Своя відповідь:

3%

Освітнє середовище Університету є 

безпечним для Вашого життя і здоров’я?



 
 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Не було проблем 
 Розлади харчової поведінки 
 Розчарування – не всі викладачі кажуть оцінки, і в кінці семестру виявляється, що ти 

якось вийшов на рівень С замість очікуваного А, хоча проблем викладач ніяких тобі до 
цього не озвучував. 

 Постійне навантаження 
 Думки про те, що не хочеться жити 
 Емоційне спустошення 
 Не зустрічалась 
 Постійне розчарування починаючи від освітніх програм, завершуючи ставленням 

викладачів до студентства 
 Все добре 
 Роздратованість 
 Не стикалася 
 Емоційне вигорання 
 Такі проблеми відсутні 
 Сум 
 Дотримуюся думки, що від депресії, страху та гніву користі взагалі немає. А от деяким 

студентам притаманна невиправдана агресія.))) 
 Ніяких проблем немає 
 Не було проблем у сфері психічного здоров’я 
 Нема нічого такого 
 Не було проблем у психологічній сфері 
 Очікуєш якісну педагогічну освіту - отримаєш диплом культури 
 Байдужість до спеціальності, через кількість завдань, які забирають час та по факту 

практичних знань, на жаль не дають. (Але це звісно не по всім предметам) 
 Проблеми відсутні 
 Шок від некомпетентності 
 Все добре. 
 Нічого з вищеперечисленого 
 Радість 

33%

40%
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депресія 
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Своя відповідь:

З якими проблемами у сфері психічного 

здоров’я Ви зустрічалися найчастіше під час 

навчання в Університеті?



 Загалом нічого, а якщо щось є , то це не стосується навчання 
 Ніяких проблем не було 
 Немає проблем з псих.здоров'ям 
 Та ніби не було таких проблем 
 Усе нормально 
 Під час навчання не відчував жодних проблем 
 Не стикався з жодною з  перечислених проблем 
 Проблем у сфері психічному здоров'ї під час навчання не було 
 Дереалізація 
 Перевантаженням ОП 
 Все добре, все буде Україна 
 Ніяких негативних проблем не виникало 

 

Які заходи щодо підвищення безпеки освітнього 

середовища Ви могли б запропонувати? 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Все влаштовує 
 Зачинитися 
 Ніяких, все чудово. 
 Спочатку хай підвищують якість людства а потім безпеку 
 Щоб дедлайн виконання домашнього завдання був довшим, це точно покращить як і 

фізичне так і емоційне здоров’я ) 
 Нажаль нема думок 
 Зменшення кількості домашніх завдань. 
 Задавати не таку велику кількість домашнього завдання. 
 Проводити один раз на тиждень заняття з психологом (всією групою) онлайн. 
 Мене все влаштовує, тому нічого запропонувати не можу. 
 Продовження навчання у дистанційному режимі із скороченими парами (скорочені пари 

треба для здоров'я очей, адже зараз і так доволі високий відсоток молоді має проблеми із 
зором). 

 З розумінням ставитись до студентів, які не можуть виходити на пари, або не вчасно 
присилають завдання, тому що, вони або без нормально зв'зку, за кордоном, або взагалі 
працюють аби забезпечити себе 

 Викладачам з розумінням ставитися до студентів у час війни (сесії/курсові/дипломні 
роботи і т. д.). 

 Зараз всім дуже складно зосереджуватися на навчанні. 
 Прибрати зарубіжну літературу 
 Деякі викладачі повинні відноситись до всіх студентів з повагою. Спілкуватися ввічливо, 

без погроз і свого особистого відношення до студента 
 На мою думку, всі заходи дотримані. 
 Не виходити в Класрум, а просто скидати готові роботи 
 Ввести пропускну систему (ID-картки). 
 Комфортна міжособистісна взаємодія 
 Психологічні консультації як для студентів так і для викладачів. 
 Зустрічі із фаховими психологами. 
 Мене влаштовує безпека освітнього середовища університету 
 Контролювати кожного неможливо 
 Психологічні тренінги з студентами в обов’язковому порядку . Також, щоб викладачі були 

більш лояльними і розуміли всі ситуації студентів. 
 Відеоспостереження, перевірка студентських квитків  
 Контроль викладачів, щодо навантаження у воєнний час 
 Мабуть нічого 



 Хотілося б, щоб куратори були ближчими до своїх груп. Тоді студенти зможуть більше 
довіряти їм все те, що їх тривожить. 

 Виховні заходи на потоці 
 В університеті і так все добре)) 
 Психологічні консультації  
 Юридичні консультації  
 Кожному студентові видати по Байрактару 
 В університеті організовані всі необхідні заходи для підвищення безпеки освітнього 

середовища 
 Централізовану організацію навчального процесу та прозорість викладання 
 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 
 Закінчення війни) 
 Всі можливи заходи безпеки вже запроваджені на мою думку 
 Залучення до тестів, заходів екологічної і природничої методики викладання. 
 Інструкції із заходів безпеки. 
 Я не компетентна в цьому питанні 
 Перенести курсову роботу 
 Лояльніст до ситуацій які складаються у студентів, особливо у військовий час 
 Більше цікавих заходів, конкурсів і змагань для студентів цього дуже не вистачає. 
 Можна запрошувати представників поліції для проведення лекцій на теми булінгу та 

кібербезпеки. 
 На мою думку факультет має найкраще освітнє середовище 
 Ніяких. На мою думку все чудово 
 Мене все влаштовує 
 Парковка для велосипедів, яка під охороною  
 Ні які , все добре з безпекою  ) 
 Дистанційна сдача сесії 
 Мені нема чого запропонувати. Все нормально 
 Ну да під час війни я прям думаю про підвищення безпеки освітнього середовища. Ну 

серйозно, що за питання ? І да СММщик ЦДПУ г...но!!! (переклад з російської мови) 
 Більше практичних занять 
 Дистанційна форма навчання на час воєнного стану 

  



 

 

Свої відповіді студентів на питання: 

 Викладачі 
 Вперше чую про всі ці організації 
 Декан 
 Деканат та викладачі 
 Деякі педагоги 
 Друзі 
 За підтримкою не звертався 
 Інші 
 Кафедра 
 Куратор 
 Куратор або деканат 
 Куратор і викладачі 

так, достатньо 

71%

не зовсім 

достатньо 

22%

не достатньо 

7%

Чи достатньо, на Вашу думку, студпрофком та 

студрада сприяє створенню належних умов 

для навчання, проживання та відпочинку 

студентів?

12%

9%

9%

42%

4%

12%

15%

освітній омбудсмен 

психологічна служба 

приймальна комісія 

органи студентського самоврядування 

стипендіальна комісія 

профспілковий комітет

Своя відповідь:

Хто надає Вам консультативну підтримку в 

Університеті?



 Люди всі 
 Мені не потрібна ця підтримка 
 Мої одногрупники і друзі, яким я жаліюсь на університет 
 Не звертаюсь за допомогою 
 Не мав випадку звернутися за консультативною підтримкою 
 Не отримую 
 Ніхто з перелічених 
 Ніхто, сам шукаю інформацію 
 Ніхто. Шукаємо потрібну інформацію завжди самотужки 
 Одногрупники 
 Ольга Володимирівна  
 Подруга з іншого курсу 
 Раджусь з однокурсниками 
 Сам справляюсь 
 Самостійно вирішую питання 
 Секретар та деканат університету 
 Староста групи 
 Я намагаюсь сам вирішити усі питання. 
 Я не потребую консультативну підтримку 
 Я)) 
 Я, моя староста та куратор 
 Якщо є питання, то допомагає або деканат, або заступники декана 

 
 
 

 
Свої відповіді студентів на питання: 

 Мені не потрібна ця підтримка 
 Не звертаюсь по допомогу 
 Ніяку підтримку я не отримую 
 З питань свого психологічного стану 
 Не звертаюсь за підтримкою. 
 Питань немає 
 Психологічні консультації  
 Не мав випадку звернутися за консультативною підтримкою 
 З питань навчання 

  

74%

14%

19%

8%

16%

5%

з питань організації освітнього процесу 

з питань працевлаштування за спеціальністю 

з питань організації студентського дозвілля 

з питань захисту своїх прав 

з питань проживання у гуртожитку 

Своя відповідь:

Яку консультативну підтримку Ви 

отримуєте в Університеті?



 
Свої відповіді студентів на питання: 

 YouTube 
 Весь вільний час приділений для виконання всіх завдань які "зменшили" викладачі 
 Вивчати іноземні мови, грати на укулеле 
 Вільного часу майже немає 
 Вільного часу майже немає вже 3 роки. Увесь вільний час - виконання домашніх завдань. 
 Вільного часу практично немає. Коли є можливість відпочити то йду спати. 
 Все вище сказане 
 Все вищезазначене! 
 Все крім танців  
 Все окрім шопінга та дискотеки 
 Все що написано 
 Все, там де не треба думати 
 Всі варіанти 
 Гра на гітарі 
 Декілька з перелічених вище пунктів 
 Депресія не дає мені можливості жити так як бажаю того сам, а через те й хоббі собі не 

вдається знайти. 
 Для того,щоб оплатити дорогуще навчання я працюю днями і ночами. 
 Довелось забути про всі свої захоплення через навчання 
 Допомога батькам 
 Займаюсь всим вище переліченим. 
 Займаюсь музикою 
 Звичайне життя) Робота, друзі, сім‘я, прогулянки, свята, спорт, особисті відносини 
 Інвестую  в биткоін  
 Їх багато, часу не вистачає, 
 Кодінг + кодінг + кодінг 
 Майже не маю вільного часу 
 Навчання займає весь вільний час 
 Насолоджуюсь життям 
 Немає часу 
 Перегляд фільмів, читання літератури, написання творів 
 Підробляю. 

20%

6%

15%

10%

1%

9%

11%

1%

17%

10%

спілкування з друзями 

спілкування в соціальних мережах 

заняття спортом

прогулянки містом

шопінг 

читання художньої літератури

перегляд фільмів 

дискотека 

хобі 

Своя відповідь:

Які Ваші захоплення у вільний від навчання 

час?



 Плачу. 
 Працюю в школі 
 Різні види діяльності 
 Робимо домашнє завдання 
 Робота 
 Робота, блог 
 Робота, спорт, друзі 
 Робота, яка дозволяє впевнено відчувати себе у завтрашньому дні. 
 Сон 
 Спілкування з друзями, перегляд фільмів, серіалів, читання художньої літератури 
 Спілкування з друзями, перегляд фільмів, читання книжок 
 Спілкування з друзями, прогулянки містом, на цей час спілкування в соціальних мережах, 

перегляд фільмів, 
 Спілкування з друзями, перегляд фільму, заняття спортом, прогулянки містом, шопінг, 

читання мотиваційних книжок 
 Спорт, гітара, читання, письмо, волонтерство, спілкування з друзями і сім'єю, реалізація 

проектів з однодумцями 
 Спорт, фільми, соц. мережі 
 Спроби позбутися депресивного і пригніченого настрою через навчання 
 Танці 
 Тренування 
 У мене депресія, які можуть бути захоплення 
 У мене майже немає вільного часу. 
 У нас немає часу на свої захоплення, багато домашнього завдання , яке не корисне й не 

потрібне нам 
 Усе вище перечислене, окрім дискотек, шопінгу, прогулок містом та занять спортом 
 Усе, крім дискотек 
 Усі вище перераховані пункти 
 Часу не вистачає 

 
 
 
 
 

 
  

61%

40%

61%

31%

52%

4%

4%

від куратора групи 

від викладачів Університету 

від одногрупників 

з сайту Університету 

з спільноти в соціальних мережах 

важко отримати інформацію 

мене це не цікавить

Як Ви отримуєте інформацію про 

діяльність Університету та події, які в 

ньому відбуваються?



 
 

Чого Вам не вистачає для організації повноцінності 

дозвілля? 
Свої відповіді студентів на питання: 

 Більше  вільного часу. 
 Більше вільного від роботи і навчання часу 
 Більше вільного часу: забагато домашнього завдання, яке є безрезультатним і лише 

перевантажує студента. 
 Більше часу та сну. 
 Вільного від навчання часу. 
 Вільного часу 
 Вільного часу та психічного здоров'я 
 Всього достатньо 
 Гроші. 
 Додаткових годин у добі, тому що більшість часу витрачається на навчання. Часу не 

вистачає іноді навіть на сон і їжу 
 Зменшити кількість домашнього завдання 
 Інколи не вистачає часу 
 Мені не вистачає часу, витрачаю дуже багато часу на навчання. Хоча я не працюю, але 

домашнього завдання дуже багато і ти не завжди маєш час на дозвілля. Іноді є тільки час 
для прийому їжі і сну. 

 Ментального здоров‘я. 
 Менше навантаження навчанням 
 Можливості. 
 Не вистачає ініціативи деканату, куратора та взагалі факультету. У нас немає ніяких 

заходів, бо ніхто не хоче цим займатися 
 Оптимальна кількість завдань задля повноцінного життя поза навчанням 
 Особисто мені - часу 
 Поки що всього вистачає. 
 Трохи більше ніж 24 години на добу, бо задають багато 
 Усього вистачає 
 Хотілось би, щоб деякі викладачі задавали домашнє відразу після пари, щоб був час його 

зробити. Іноді буває є небагато вільного часу, але у кінці тижня немає, бо робиш 
домашнє завдання. не дуже зручно 

 Часу и сил 
 Часу і людей, які поділяють мої смаки 
 Часу і натхнення 
 Часу не вистачає. 

так

73%

ні

27%

Чи повноцінне Ваше дозвілля?



 Часу, грошей 
 Часу, сил, моральних та фізичних 
 Часу.Надзвичайно завантажена навчальною діяльністю 
 Щоб закінчилася війна  
 Вільного часу 
 Все вистачає 
 Всього було достатньо, до початку війни. 
 Грошей  
 Всього вистачає 
 Дозвілля повноцінне. Все влаштовує. 
 Заходів 
 Коштів 
 Мені для повноцінності дозвілля не вистачає курсів та конференцій спрямованих на 

покращення фахових компетентностей. 
 Менше домашньої роботи з предметівне професійної підготовки. 
 Натхнення. 
 Спокійного життя, щасливої долі та пачки грошей з доларами. 
 Часу, бо багато завдань, нічого не встигаю 
 Часу, вільного від тривоги щодо навчання і майбутнього 
 Часу, оскільки майже увесь час я витрачаю на навчання 
 Жаги до життя 
 Систематизації від університету 
 Все добре. 
 Миру 
 Не вистачає часу, багато часу витрачаю на домашнє завдання, тому не дуже вистачає 

часу на зайняття своїми улюбленими справами 
 Більше інтерактивних занять 
 Більше часу проводити з куратором та групою. Подорожувати разом, обговорювати  

питання, які турбують, життєві ситуації, а загалом, живого спілкування. 
 Більшої кількості розважальних заходів. 
 Війна 
 Вільного часу та спілкування. 
 Все влаштовує 
 Друзів 
 Життя, а не пустого існування. 
 Моя лінь все ускладнює 
 Не вистачає часу, через постійне виконання домашнього завдання 
 Спокою і особистого простору 
 Устабільнення ситуації в країні 
 Ціленаправленості . 
 Частіших тренувань. Бажано з волейболу! 
 Часу, багато домашнього завдання. Поки все зробиш, день закінчиться. 
 Часу, тому що багато часу йде на виконання робіт 
 Часу. Дуже багато часозатратних та майже марних завдань. Особливо у тих, хто 

працює. 
 Більше спілкуватися з одногрупниками тобіж нарешті повернутися до очного навчання. 
 Всього вистачає 
 Інколи не вистачає часу. 
 Всього достатньо 
 Миру 
 Все в нормі 
 Все добре 

  



 

 

 

 

 

  

ніколи

18%

інколи, якщо є 

настрій

39%

тільки, якщо до 

мене звернуться з 

проханням

33%

дуже 

часто 

10%

Як часто Ви берете участь у громадській 

діяльності Університету?

так 

22%

переважно так

45%

переважно ні 

19%

ні 

14%

Вам подобається брати участь в 

університетських заходах?



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

 Можливо спортивні змагання 
 Корпоративні заходи, та оздоровчі. 
 Після війни зробити якусь зустріч груп . Ми всі сумуємо за офлайн режимом , і хотілось 

би побачитись всім . 
 Популярні лекції з різних предметів 
 Більше групових прогулянок, можливо пікніків і т п 
 Дискотека, конкурс талантів, інші конкурси 
 Освітні та культурні заходи. 
 Проведення свят з різних культур (японських, американських і т.д.) 
 Вокальні конкурси. 
 Лекція з психологом та детальний розбір як стати хорошим вчителем 
 Можливо програми обміну студентами, хотілося б покращити навички спілкування 

німецькою та англійською в середовищі, де цією мовою завжди спілкуються. 
 Психологічні вебінари, творчі заходи. 
 Квк, різні конкурси, вікторини, показ мод 
 Майстер - класи з якогось цікавого заняття типу музика, малювання 
 Тематичні вечори 
 Не маю пропозицій щодо цього питання. 
 Заходи щодо виявлення талантів. 
 Влаштовувати більше зустрічей для студентів, не концерти чи вистави. А просто для 

спілкування. Пікніки на природі з іграми, чи як Хелоуін, вечірка з переглядом фільму. 
 Мені це не цікаво 
 Які не пов’язані з навчанням, максимально відсторонені заходи для переключення уваги 

та відпочинку ! 
 Більше цікавих зустрічей 
 Міс університету 
 Перегляд фільму, дискотеки… 
 Такі, які б не визивали сором. 
 Різні конкурси, пов'язані з хобі студентів. 
 Заходи щодо збору коштів усіма можливими способами для української армії 
 КВН 
 Заходи присвячені талантам студентів і викладачів 
 Концерти, вернісажі 
 Все влаштовує 
 Щодо НУШ 
 Випускний 
 День розваг 
 Акції стосовно допомоги ЗСУ. 
 Пізнавально-розважального характеру 
 Більше ніяких заходів. Залиште студентів в спокої. 
 Проведення спортивних змагань для підняття бойового духу та проведення 

літературних вечорів 
 Тренінги 
 Дискусії 
 Семінари 
 Ставки на склав/не склав  сесію 
 Організація тренінгів з фінансової грамотності, яка не завадить навіть викладачам. 
 Такі заходи, які б єднали групи, і не тільки на першому курсі, направлені на знайомство 

один на один поміж різних груп, та можливо факультетів. 
 В нашому університеті організовується так багато заходів, що я навіть не можу 

запропонувати, які заходи я б хотіла, щоб провели. 
 Не знаю чи актуальне це питання саме зараз 
 Волонтерські. 
 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! 
 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 

 Страта Путіна 
 Вечори кіно, виїзди на природу 
 Заходи екологічного напрямку 
 Спілкування на тему психологіі та інших предметів 
 Тематичні дискотеки , типу "Місто засинає, прокидається мафія" 
 Концерт, конкурси, благодійні ярмарки, спільна робота груп студентів над якимись 

проектами, наприклад, облаштування фотозон 
 Зараз ніяких, через воєнний стан 
 Заохочувати до навчання, а також відпочинок. 
 Розважальні програми. 
 Конкурс талантів 
 Рок концерт 
 Вибори студради 
 Спільні творчі заходи з усіма факультетами 
 Творчі, накшталт конкурсу по зйомці фільмів... 
 Різноманітні конкурси, квести, концерти. 
 Можливо якісь спортивні 
 Студентські вечори , концерти , змагання , різноманітні збори . 
 Більше спортивних змагань, конкурсів, концертів, поїздок, хочу відмітити поїздку до 

Карпат було дуже круто, сподіваюсь що це не остання поїздка з університетом. 
 Екологічні, валеологічні акції 
 Конкурси 
 Спільний відпочинок курсів та груп на свіжому повітрі, біля річки «з проведенням цікавих 

ігор з різних видів спорту» 
 Зараз вони не є потрібними 
 Більше спортивних заходів 
 Заходи для підтримки ЗСУ 
 Всього достатньо 
 Пікнік чи щось таке, групою , можна навіть з куратором 
 Ідей багато, чекаємо закінчення війни. Плюс необхідно, щоб університет спонсорував ці 

заходи нормально!!! 
 Змагання с різних видів спорту 

  



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: 

 Ніяких пропозицій немає, мене все влаштовує. 
 По менше домашнього завдання, не знущатися , знати що студенти теж люди і нам 

потрібно також відпочивати і жити. 
 Менша нагрузка з домашнім завданням  
 Щоб викладачі розуміли , що не у всіх є можливість заходити на онлайн пару, і потім не 

«валили» на екзаменах  
 Дедлайн з домашнім більший 
 Менше показовості і більше того, що справді може зацікавити. Відтоді, як наш 

факультет об'єднали з іншим, цей підхід уже потрохи застосовують. Але було б добре 
повністю позбутися показово виховних заходів. 

 Забагато домашнього завдання, яке, на мою думку, не є запорукою успіху: мовна 
практика завжди ефективніша ніж години проведенні над зошитом і книжками. 

 Організовувати зустрічі з представниками від цікавих/нових/перспективних закладів 
міста. Більше розповідати про можливі місця роботи нашого профілю. 

 Меншу кількість домашнього завдання та більше взаємодії із одногрупниками та 
однокурсниками. 

 Задавати по менше домашнього завдання і не знущатися над студентами. Щоб ми 
могли відпочивати. 

 Прошу звернути увагу викладачів на об'єм роботи, яку вони вимагають у студентів 
виконувати кожного дня. (Через велике навантаження повернулись старі психічні 
розлади і знову доводиться пити ліки.) 

 Вільного часу у студентів не так і багато, тому немає ніяких пропозицій. 
 Студенти самі вирішують як розпоряджатися вільним часом, Університету не потрібно 

нічого для цього робити 
 Я б хотіла, щоб був безкоштовний настільний теніс, куди б ми могли з друзями прийти і 

погуляти! 
 Розуміння та підтримка з боку адміністрації університету 
 Хотілося б, щоб був волейбольний клуб, куди можна ходити 3 рази на тиждень, а то й 

більше! 
 Студенти мають більше відпочивати та витрачати час на свої хоббі, аніж на навчання. 
 Менший тиск з боку викладачів, і менше домашньї роботи 
 Не перенавантажувати студентів навчальною діяльністю 
 Я вважаю, що студенти майже не мають вільного часу у зв‘язку з великим обсягом 

завдань 
 У вільний час займатися волонтерством. 
 Задавайте менше домашнього завдання 
 Проведення часу разом, де можна з' єднати і навчальний процес і обговорення важливих 

зараз тем 
 Мене все влаштовує , чудовий університет , чудові викладачі , одногрупники, я вважаю 

що покращувати нічого і не треба . 
 Закрити борги автоматом, вилікує краще ніж вакцина;) 
 На розсуд самої людини 
 МЕНШЕ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ З НЕ ПРОФЕСІЙНИХ ПРЕДМЕТІВ. 
 Впевненість у актуальності знань і раціональності витраченого часу, зусиль, нервів - 

запорука якості дозвілля та відпочинку. Все інше, на мою думку, другорядні проблеми і 
легко вирішуються. 

 Проведення тренінгів, майстер-класів. 
 Студенти мають визначити, що зараз є головним. І займатися тим, що їм цікаве та 

потрібне, тим, що їх буде розвивати. 
 Більше займатись саморозвитком та самоосвітою у вільний час 
 Якнайменше домашніх завдань, а там ми й самі вирішимо. 
 Зменшити обсяг завдань з предметів. 
 Безкоштовне навчання  (безпроцентний кредит)(переклад з російської мови) 



 Високі стипендії 
 П.с,.якщо є гроші, то проблем з дозвіллям не буде  
 Залучати студентів до наукової роботи  
 Хотіла би знати що таке «вільний час» 
 Мені здається, що для вирішення проблеми зайнятості студентів потрібно 

організувати більше в університеті різних курсів, конференцій, спрямованих на 
підвищення фахової компетентності. 

 Створення органу щодо подальшого працевлаштування студентів. 
 Менше 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 
 Кожна людина сама обирає, як проводити їй вільний час 
 Загалом, все що проводить університет відбувається за всіма нормами , претензій не 

має. 
 Більше практики та завдань у час навчання, а не на домашню роботу. Більшу частину 

теорії, яку нам розповідають, можна одразу демонструвати на практиці, а не виносити 
ії на окрему пару або на ДЗ. 

 Створити чати для студентів. Де вони зможуть знайомитись, спілкуватись.(Там 
можна проводити опитування, щоб дізнатися їх думку з різних приводів.) Проводити 
конкурси 

 Створити план справ і робити все послідовно та при цьому не забувати просто свої 
хобі 

 Проводити більше цікавих конкурсів, наприклад, як краща кімната / блок гуртожитку,  
пропонувати спільну взаємодію в групі студентів, та з викладачами, зацікавлювати 
підняттям балів до рейтингу, всілякими винагородами, спільними подорожами) 

 Хочу більше волейболу!!! Змагань тренувань. 
 Мене усе влаштовує. 
 Мирне небо над головою. 
 Концерти 
 Напевно, давати доступ учням до методички, щоб прискорити час виконання д/з та 

вивчення матеріалу, оскільки сили закінчуються дуже швидко, настрою на плідну роботу 
зовсім нема. 

 Менше домашнього завдання та достатньо часу на його виконання. 
 Я б дуже хотіла щоб проводилось більше тренувань , особливо тренувань з гімнастики 

чи фітнесу . 
 Нехай як можна скоріше закінчиться війна і я нарешті повернуся додому і все стане на 

свої місця - це єдина моя мрія на цей час. 
 У вільний час можна займатися волонтерством 
 Займайтеся спортом , рекреаційним відпочинком.  Проводьте час якомога веселіше, 

різноманітніше. 
 Я вважаю що нам, як студентам достатньо вільного часу після навчання та 

повсякденного дозвілля 
 Щоб викладачі задавали менше самостійної роботи додому, 50% свого часу я витрачаю 

на завдання, я не хочу витрачати свій час на завдання, свій час я хочу витрачати на себе 
(переклад з російської мови) 

 Спорт 

 

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. 


