
Результати анкетування старост студентських груп та 

студентського активу 16 вересня 2020 року 

267 осіб (заповнили анкету) 

 

 
 

 

 

75%

5%

20%

0%

Чи влаштовує Вас якість навчального 
процесу на факультеті, ННІ?

Так

Ні

Більш влаштовує, 
ніж не влаштовує

Нічого не відповіли

14%

7%

9%

70%

0%

Які проблеми на Вашому факультеті, ННІ 
потребують термінового вирішення?                             

Якість викладання 
дисциплін

Відношення працівників 
деканату до студентів

Застарілі підручники

Істотних проблем на 
факультеті, ННІ немає

Нічого не відповіли



 
 

 

 
 

22%

26%

2%

50%
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Що з переліченого у студентському житті 
Вас хвилює найбільше? 

Нестача грошей на прожиття

Умови проживання в гуртожитку

Нестатутні відносини (хабарі, 
подарунки тощо)

Мене все влаштовує

Нічого не відповіли

77%
0%

5%

17%
1%

Як часто Ви пропускаєте навчальні заняття?

Відвідую всі заняття

Пропускаю не цікаві практичні 
заняття

Пропускаю нецікаві лекції

Пропускаю, коли працюю

Нічого не відповіли



 
 

 

 
 

30%

3%

39%

28%

0%

Чи влаштовує Вас інформаційно-технічне 
забезпечення навчального процесу?

Так

Ні

Потребує покращення Wi-Fi 
у корпусах

Потребує покращення Wi-Fi 
у гуртожитках

Нічого не відповіли

1%

3%

90%

6%

0%

Чи доводилося Вам стикатися з випадками 
корупції в період останньої літньої сесії?

Так, стикався з цим 
особисто

Так, чув про це від інших 
студентів, які стикалися з 
цим особисто
Не стикався

Інколи студенти ініціюють 
хабарі



 
 

 

 
 

 

46%

41%

13%

0%

Чи влаштувала Вас якість дистанційного 
навчання у весняному семестрі?

Так

Більше так, ніж ні

Ні

Нічого не відповіли

28%

28%
17%

27%
0%

Чи влаштовує Вас якість соціально-
побутових умов гуртожитку?

Так

Так, покращення помітні

Ні

Не проживаю

Нічого не відповіли



 
 

 

 

53%40%

7%
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Чи відчуваєте Ви позитивні зміни в 
Університеті за останній рік?

Так 

Частково

Ні

Нічого не відповіли

42%

47%

5%
6%

0%

Яке місце, на Ваш погляд, займає НУБіП 
України серед інших університетів України?

Найкращий

Найкращий аграрний

На рівні кращих

Не відрізняється серед інших

Нічого не відповіли



 
 

Пропозиції старост груп 
Навчання  

1. Встановити високий прохідний бал для вступу в НУБіП України. 

2. Більше практичних занять (2 рази).  

3. Не навантажувати на дистанційному. Навантаження перевищує в рази, ніж те 

що було на очному. 

4. На студентську Республіку по 10 чоловік. 

5. Детальніше дивитися до студентів, що не ходять на пари та не навчаються. 

6. Прогресувати у практичних заняттях. 

7. Практичні проводити до карантину, а лекції – на дистанційне навчання. 

8. Переглянути дисципліни, які зовсім ніяк не стосуються моєї спеціальності. 

9. Вдосконалення методики викладання (застарілі). 

10. Більше мотивувати студентів до створення власних проектів в університеті. 

11. Прибрати з розкладу 1 пару, щоб забезпечити можливість студентів добиратися 

на навчання на більш пустому транспорті. 

12. Влаштовувати зустрічі та лекції з провідними науковцями та академіками. 

13. Перегляд дисциплін, вилучення непотрібних, більш годин на потрібні. 

14. Потрібно перевірити кожного викладача на те, чи цікаво він проводить заняття, 

бо через це більшість їх прогулюють. 

15. Потрібно щось робити, а не обіцяти. 

16. Зробити стипендію для усіх факультетів однаковою, а не так як зараз – вона 

різна. 

17. Більше діалогу зі студентами.  

18. Все влаштовує. 

19. Покращити Wi-Fi в університетських корпусах. 

20. Хотілося б облаштувати більш зручні смітники на території 3 та 1 корпусів.  

82%

3%

10%
5%

0%

Чи хочете Ви продовжувати навчання в НУБіП 
України?

Так, в магістратурі університету

В аспірантурі університету

Не буду навчатись

Буду отримувати другу 
спеціальність в НУБіП України

Нічого не відповіли



21. Продовжувати в тому ж дусі.  

22. Так тримати. 

23. Покращити корпуси та аудиторії. 

24. Деканат має вчасно відповідати. 

25. Температуру мають перевіряти у всіх викладачів. 

26. Розробити новий дизайн сайту nubip.edu.ua 

27. Завчасно організувати різні заходи та своєчасно інформувати студентів. 

28. Більше інформації на сайтах. 

29. Дати більшу свободу студентам. 

 
Гуртожитки 

1. Побудувати міні футбольне поле біля гуртожитку № 6 (2 рази). 

2. Все добре, покращити гуртожиток. 

3. Ремонт в гуртожитках. 

4. 11 гуртожиток без коменданта (2 рази). 

5. Змінити ставлення коменданта 11 гуртожитку до студентів. 

6. Папір у туалет. 

7. Хвилюють умови проживання в гуртожитку! Кімната не відповідає санітарним 

нормам, на розмір кімнати проживає п’ятеро, а має троє. Немає нових меблів. 

8. Донести адміністрації гуртожитку, що ми також люди, і нехай не відносяться 

до студентів як до тварин. Особливо 10 гуртожиток. 

9. У гуртожитку №10 жахливі умови життя, некомпетентна адміністрація. 

10. Звертати більше уваги на корупцію у гуртожитку.. 

11. Покращення санітарного стану гуртожитку. 

12. Врегулювати або застосувати дії щодо покращення відношення до студентів в 

гуртожитку № 10. 

13. Провести ремонт електрики в гуртожитках. 

14. Забезпечити (покращити) Wi-Fi у кожній кімнаті гуртожитку (3 рази). 

15. Не випихати студентів з гуртожитку в примусовому порядку, а враховувати 

індивідуальні причини. Лояльне ставлення.  

16. Провести Wi-Fi в читальні зали гуртожитків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


