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ПЕРІОД ОПИТУВАННЯ 2020р 

Опитування проводилось серед студентів магістрів, які навчаються на 

ОП Економіка довкілля і природних ресурсів  

1 і 2 курси. 

 

МОТИВАЦІЯ 

Більшість опитаних стверджують що основним мотивом навчання є «Стати 

фахівцем» 93% і «без диплома важко найти роботу» 40%. При цьому 73% 

вважають що отримання знань це основний мотив відвідувати заняття. 

Переважна більшість цікавиться набором дисциплін (67%), проте мають бажання 

вивчати інші дисципліни (53%). В основному це іноземні мови та дисципліни, 

які стосуються їхнього фаху. Більше половини (53%) знайомились з ОП, 

причому джерелом інформації був викладач. І зауважень у 73% до неї не було.  

Більшість отримали інформацію про дисципліни (93%) на першому занятті 

(93%). А саме перелік тем та список питань. Більшість опитаних (73%) не 

прикладають багато зусиль для навчання. 

 

ОЦІНКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Переважна більшість готується до контрольних заходів використовуючи 

обов’язкову літературу та конспекти лекцій. Відповідно 13% і 46%. Менше 

третини (20%) читають додаткову літературу. Основне джерело інформації про 

розклад занять, графік навчального процесу та розклад сесій беруть із сайту 

(80%). Переважна більшість не вважають навантаження великим (53%). Усі 

опитані вважають, що викладач об’єктивно оцінює їх знання і проблем із 

перездачою немає (80%). Якщо виникатимуть проблеми з перездачою тоді 

студенти будуть скаржитись в деканат (40%), старості групи (7%), шукатимуть 

можливість вирішити це питання з викладачем (13%) та інші способи вирішення 

(20%). 

Більша студентів визнає наявність хабарництва проте вважає це явище 

рідкісним і намагаються скласти іспит без хабаря (67%).  

З числа тих студентів, які проживають в гуртожитку половина не 

задоволені умовами. В основному це стосується наявності гарячої води і 

можливих проблем з опаленням. 

Частина респондентів вважає що якість харчування не задовільна (66%), 

більшість вважає доступ до бібліотечних фондів вільним (73%), 73% хотіли б 

мати кращий доступ до Інтернету, 73% не мають претензії до безпеки в 

приміщеннях Університету хоча бажають покращення комфорту (80%). 

 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Ніхто з опитаних не брали участь в програмах міждержавного обміну 

студентами проте такий інтерес існує. Бажаючих пройти таке навчання 80% 

(країни Німеччина, Польща, США, Британія) 

 

ПИТАННЯ ДО ТИХ ХТО ПРОХОДИВ ПРАКТИКУ 



2 
 

Більше половини респондентів вважає що практика відіграла позитивну 

роль для їх навчання (60%). 

 

Переважна більшість пишається тим, що вони є студентами нашого 

університету «звичайно»(20%) і «загалом» (73%). 66% вважає що ставлення 

викладачів позитивне, 7% - ні, інші не дали відповіді на це питання. У разі вибору 

Університету 60% надала б перевагу університету в якому вони навчаються. 26% 

не змогли дати відповідь на дане питання.  

Слід зазначити що у 46% були конфлікти в Університеті причому 33% з 

викладачами та 33% із іншими студентами. З числа тих, у кого були конфлікти 

більшість вирішили цю ситуацію, за допомогою куратора (7%), адміністрації 

(13%), самостійно (20%). Сексуальне насильство згідно відповідей опитаних 

студентів не було зафіксовано.  

 

КАРЄРА 

67% опитаних після закінчення ЗВО планують працювати за 

спеціальністю, або виберуть роботу із високим рівнем доходів (40%), велика 

частка (73%) думають про власну справу. 

Відповідно більшість планує працювати в сфері підприємництва (86%), 

сфері матеріального виробництва (20% ) і в рекламі (80%) 

 

 
  



3 
 

 МОТИВАЦІЯ   % 

 1 курс 1 60,0 

    2 40,0 

2 

чим ви керуєтесь здобуваючи вищу 

освіту стати фахівцем 93,3 

    культурна людина 26,7 

    уникнути служби в армії 0,0 

    цікаве студентське е життя 20,0 

    без диплома важко знайти роботу 40,0 

3 

чив керуєтесь відвідуючи аудиторні 

заняття обовязок 60,0 

    знання 73,3 

    пошана до викладача 6,7 

    якість знань 6,7 

    суворий контроль 20,0 

    зустріч з друзями 40,0 

    атмосфера 20,0 

    важко відповісти 0,0 

4 чи цікавились набором дисциплін так 66,7 

    ні 33,3 

5 

чи повідомляли про можливість 

вибору дисциплін так 20,0 

    ні 80,0 

6 

чи маєте бажання вивчати інші 

дисципліни так 53,3 

    ні 46,7 

7 якщо так то назвіть   0,0 

      0,0 

      0,0 

      0,0 

8 чи знайомі з док ОП так 53,3 

    ні 46,7 

9 якщо так то яке джерело інформації викладач 46,7 

    завідувач 6,7 

    деканат 6,7 

    друзі 0,0 

    інше 6,7 

10 якщо знайомились чи є зауваження так 6,7 

    ні 73,3 

11 описати які зауваження   0,0 

      0,0 

12 

чи ознайомились із характеристикам 

дисциплін так 93,3 

    ні 6,7 

13 

коли дізнались інформацію про 

дисципліну на першому занятті 93,3 

    в середині навчального процесу 6,7 

14 яку інформацію про дисцип надали перелік тем 53,3 

    список питань 53,3 

    тему курсових, ІНДЗ 13,3 

    інше 6,7 

15 як ви оцінюєте ставлення до навчання вчуся з віддачею сил 20,0 
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    без особливої напруги 73,3 

    інше 0,0 

  ОЦІНКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   0,0 

16 

для підготовки до занять Ви як 

правило читаєте обов’язкову література 13,3 

    крім обов’язкової ще додаткову 20,0 

    шукаєте самостійну літературу 6,7 

    тільки конспект 46,7 

    нічого не читаєте 0,0 

    буває по різному, важко сказати 33,3 

17 

де ви берете інфо про розклад занять, 

графік сесії, критерії оцінки у викладача 6,7 

    в деканаті 26,7 

    у старости групи 13,3 

    у друзів 0,0 

    на сайті 80,0 

    інше 0,0 

18 як ви оцінюєте своє навантаження багато задають, не вистачає часу 46,7 

    справляюсь вчасно 53,3 

19 чи вас викладач об’єктивно оцінює так 100,0 

    ні 0,0 

20 якщо ні то які недоліки   6,7 

      20,0 

21 

якщо не здали іспит то чи є труднощі 

з передачею так 0,0 

    ні 80,0 

22 якщо є труднощі то які причини викладач не знаходить час 0,0 

    викладач створює проблеми 0,0 

    не можете вивчити дисципліну 0,0 

    викладач не допомагає 0,0 

    

вам не пояснили процедуру 

перездачі 6,7 

23 

якщо не влаштовує оцінка і викладач 

не об’єктивний то як ви поступите поскаржусь в деканат 40,0 

    поскаржусь старості групи 6,7 

    домовлюсь з викладачем 13,3 

    інше 20,0 

24 

з якими негативними явищами ви 

зустрічались в університеті шахрайство 0,0 

    хабарництво 53,3 

    наркотики 6,7 

    здирство 33,3 

    пияцтво 6,7 

    крадіжка 13,3 

    насильство 0,0 

    бійки 0,0 

25 чи зустрічались з хабарництвом так 53,3 

    ні 46,7 

26 як ви на це реагували давав хабарі 6,7 

    намагався здати іспит без хабаря 66,7 

27 

наскільки явище хабарництва 

поширене відсутнє 20,0 
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    рідкісне 53,3 

    постійне 26,7 

28 

як ви поступали в ситуації коли вам 

пропонують дати хабар звернусь в правоохоронні органи 20,0 

    не буду нікому говорити 60,0 

    інше 0,0 

  ОЦІНКА УМОВ НАВЧАННЯ   0,0 

29 де ви проживаєте з батьками 33,3 

    у власній квартирі 20,0 

    у гуртожитку 46,7 

    на приватній квартирі 13,3 

    у родичів 0,0 

30 

якщо в гуртожитку чи задоволені 

умовами проживання так 13,3 

  якщо ні просимо назвати причини ні 40,0 

31 якщо ні просимо назвати причини   0,0 

32 чи задовольняють умови начання якість харчування так 33,3 

    якість харчування ні 66,7 

    доступ до бібліотеки так 73,3 

    доступ до бібліотеки ні 33,3 

    доступ до інтернету так 26,7 

    доступ до інтернету ні 73,3 

    безпека в приміщеннях так 73,3 

    безпека в приміщеннях ні 26,7 

    комфорт в приміщеннях так 20,0 

    комфорт в приміщеннях ні 80,0 

  АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ   0,0 

33 

чи брали участь в попередньому 

навчанні в програмах обміну 

студентами так 0,0 

    ні 100,0 

34 якщо так то по якій програмі   0,0 

35 

чи цікавить вас можливість навчатись 

за кордоном так 80,0 

    ні 20,0 

36 якщо так то в якій країні   0,0 

  

ПИТАННЯ ДО ТИХ ХТО 

ПРОХОДИВ ПРАКТИКУ   0,0 

37 

чи мала ваша практика значення для 

закріплення знань так 60,0 

    ні 6,7 

38 

просимо описати роль практики для 

кар’єри   0,0 

39 

чи змінилося ставлення до 

спеціальності після практики так 20,0 

    ні 40,0 

40 якщо так то які причини   0,0 

41 чи є викладач-приклад для вас так 60,0 

    ні 33,3 

42 

чи пишаєтесь що є студентом 

університету звичайно 20,0 

    загалом так 73,3 
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    ні 0,0 

43 яке ставлення викладачів до вас позитивне 66,7 

    негативне 6,7 

44 

якщо б довелось ще раз вибирати чи 

поступили в наш універ так на цю спеціальність 33,3 

    сюди але на іншу спеціальність 26,7 

    

до іншого ВНЗ за цією 

спеціальністю 6,7 

    не став би здобувати вищу освіту 0,0 

    важко сказати 26,7 

45 опишіть найбільші проблеми в освіті   0,0 

46 чи були конфлікти в університеті так 46,7 

    ні 53,3 

47 якщо так то з ким викладач 33,3 

    адміністрація 0,0 

    інші студенти 33,3 

    інше 0,0 

48 чи конфлікт був вирішений так 33,3 

    ні 13,3 

49 якщо так то в який спосіб мирно розійшлись 0,0 

    вирішили спірне питання 20,0 

    вороги 26,7 

50 хто допоміг у вирішення питання куратор 6,7 

    староста 0,0 

    адміністрація 13,3 

    самостійно 20,0 

    інше 0,0 

51 

чи були випадки сексуального 

насильства так 0,0 

    ні 86,7 

52 якщо так то які ваші дії   0,0 

  КАРЄРА   0,0 

53 

який життєвий вибір після 

університету піду працювати за спеціальністю 66,7 

    

шукатиму місце де добре платять і 

не обов’язково за спеціальністю 33,3 

    власна справа 73,3 

    як вийде  0,0 

    за кордон 26,7 

    іншу спеціальність 6,7 

    аспірантуру 0,0 

54 у яких сферах хочете працювати в системі освіти 0,0 

    вища освіта 13,3 

    військовий комплекс 0,0 

    матеріальне виробництво 20,0 

    органи держ управління 20,0 

    підприємництво 86,7 

    ЗМІ, реклама 80,0 

    правоохоронні органи 6,7 

    інше 0,0 

 


