
Шановні студенти, пропонуємо вам відповісти на низку питань, поданих 

нижче. Опитування проводиться з метою виявити настільки системно ви 

отримуєте інформаційну, консультативну, соціальну та іншого роду підтримку. 

 

1. Настільки оперативно та вичерпні відповіді ви отримуєте на різного 

роду організаційні та інші питання, що виникають в процесі освіти? 

1.1. Досить оперативно та вичерпну 

1.2. Досить оперативно, але часто доводиться уточняти 

1.3. Оперативність бажає кращого, але досить вичерпна інформація 

1.4. Оперативність та якість інформації бажає кращого 

1.5. Постійно доводиться чекати, уточняти, нагадувати 

 

2. До яких інформаційних джерел ви найчастіше звертаєтеся, аби 

отримати необхідну інформацію щодо навчання, побуту і т.п. (оберіть не 

більше трьох із запропонованого переліку) 

2.1. До сайту університету 

2.2. До співробітників деканату 

2.3. Безпосередньо до декана 

2.4. До завідувача випускової кафедри  

2.5. До куратора 

2.6. До викладачів  

2.7. До старости групи 

2.8. До органів студентського самоврядування 

2.9. До колег, одногрупників 

2.10. До співробітників університету 

2.11. Інше (вкажіть до кого саме) _______________________________________ 

 

3. Оцініть якість виконання своїх обов’язків кураторами. 

3.1. Куратор добре справляється зі своїми функціями, постійно інформує про 

події в університеті, надає поради тощо 

3.2. Загалом особливих зауважень до роботи куратора немає 

3.3. Є певні нарікання до роботи куратора, зокрема підтримує поверховий 

зв’язок з групою 

3.4. Робота куратора явно бажає кращого 

3.5. Навіть не знаєте, що є така університетська функція як кураторство  

3.6. Інше (вкажіть, що саме) _________________________________________ 

 

4. Чи потребуєте ви соціальної підтримки і якої саме? (оберіть відповіді, що 

відповідають вашій ситуації) 

4.1. Так, проживання у гуртожитку, оскільки іногородній 

4.2. Так, соціального забезпечення, оскільки маю на те передбачені державою 

підстави (перейдіть до 6 питання) 

4.3. Фактично потребую, виходячи з дійсного матеріального становище, але 

на те не маю офіційних підстав(перейдіть до 7 питання) 

4.4. Ні, не потребую (перейдіть до 7 питання) 

 



5. Оцініть якість помешкання в гуртожитку. (після обрання відповіді перейдіть 

до 7 питання) 

5.1. Цілком задовольняє 

5.2. Загалом задовольняє, оскільки від гуртожитка більшого не варто 

очікувати 

5.3. Задовольняє, оскільки іншого варіанта я не бачу 

5.4. Не задовольняє, тому працюю над варіантами переселення 

5.5. Не задовольняє, але нічого змінити не можу 

 

6. Оцініть рівень достатності соціальних виплат. 

6.1. Соціальних виплат вистачає на задовільне існування 

6.2. Соціальних виплат вистачає на те, аби хоч якось зводити кінці з кінцями 

6.3. Соціальних виплат явно не вистачає на задоволення найнеобхіднішого 

 

7. Оцініть якість освітнього простору (навчальних кабінетів, лабораторій, 

спортивного комплексу, бібліотек тощо). 

7.1. Цілком пристойна освітня база 

7.2. Загалом добрий рівень матеріально-технічної бази 

7.3. Задовільний рівень матеріально-технічної бази 

7.4. Матеріально-технічна база явно бажає кращого 

7.5. Важко відповісти 

 

8. Як загалом ви оцінюєте обставини та умови свого навчання в НУБіП 

України 

8.1. Мене цілком влаштовують умови навчання 

8.2. Умови навчання загалом добрі 

8.3. Є певні нарікання на умови навчання 

8.4. Є чимало нарікань на умови навчання, але вони відображають об’єктивну 

ситуацію у державі 

8.5. Є чимало нарікань на умови навчання з вини університету 

8.6. Я у розпачі щодо навчання 

 

9. Зазначте вашу стать: 12.1. Чоловік; 12.2. Жінка 

10. Вкажіть курс навчання: 13.1. 1 курс; 13.2. 2 курс; 13.3. 3 курс 


