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1. Оцініть, будь-ласка, якість освіти, яку Ви отримуєте зараз в ЧДУ ім. Петра
Могили:
1) отримую якісну освіту – 53, 8%;
2) отримую скоріше якісну освіту, ніж неякісну – 33,3%;
3) якість освіти, яку я отримую, є посередньою – 10,8%;
4) отримую скоріше неякісну освіту, ніж якісну – 2,0%;
5) отримую неякісну освіту 0%.
2-3. Якби у Вас з’явилась можливість знову вступати до ВНЗ, чи обрали би Ви:
(варіант відповіді обирайте в кожному рядку):
Так,
Скоріше так Скоріше
Нізащо не
обов’язково
ні
обрав би
3. ЧДУ ім. Петра Могили
37,9%
45,2%
15,3%
1,6%
4. Ту ж спеціальність
33,1%
45,0%
17,8%
4,1%
4. Назвіть, будь-ласка, прізвища викладачів, заняття яких, на Ваш погляд, є
найцікавішими (вкажіть не більше 3-х прізвищ):
Палєхова В.А.; Іщенко Н.М.; Клименко Л.П.
5. Назвіть, будь-ласка, прізвища викладачів, заняття яких, на Ваш погляд, є
нецікавими (вкажіть не більше 3-х прізвищ):
Воробйова А.І.; Томілін Ю.А.; Верланов.
6. Як Ви склали зимову сесію поточного навчального року?
1) на «відмінно» або на «відмінно» та «добре» - 55,6%;
2) маю задовільні оцінки – 35,1%;
3) є незадовільні оцінки - 9,3%.
7. Оцініть, будь-ласка, за 5-ти бальною шкалою рівень задоволення діяльністю
таких студентських структур: (1 – взагалі не знаю про діяльність такої структури,
5- дуже задоволений діяльністю):
Студентська колегія
2,75
Студентський
2,2
профспілка
Студентський театр
2,01
Студентська фотостудія
1,85
Студентське телебачення
2,93
“Petro Mohyla TV”
Студентська
газета
3,02
«Вагант»
8. Які напрями виховної роботи в університеті потрібно запровадити або посилити:
1) проведення розважальних заходів (концерти, театральні вечори, конкурси краси тощо)
– 61,2%;
2) проведення спортивних змагань – 27,6%;
3) проведення інтелектуальних ігор – 27,6%;
4) волонтерська робота – 25,9%.

9. Чи є у Вас бажання особисто брати участь у запровадженні та посиленні цих
напрямків і в яких саме?
1) так – 50,2%, з них – у:
- проведенні розважальних заходів (концерти, театральні вечори, конкурси
краси тощо) – 40,0%;
- проведення спортивних змагань – 40,0%;
- проведенні інтелектуальних ігор – 14,3%;
- волонтерській роботі – 28,6%.
2) ні – 49,4%.
10. З яких джерел Ви отримуєте інформацію про події, що відбуваються в
університеті? (можна вказати декілька варіантів відповідей)
1) від друзів та однокурсників – 67,9%;
2) із соціальних мереж – 71,1%;
3) з сайту університету – 18,9%;
4) з газети «Вагант» - 6,8%;
5) з оголошень, які розміщені на стендах в коридорах університету – 47,4%;
6) від деканату, кафедр – 22,9%.

