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І. ПРОГРАМА МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

«СТУДЕНТИ ПРО ЯКІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДВНЗ 

«ПДТУ» 

 

Підготовчі заходи. З метою якісної підготовки до проведення 

опитування студентів 2–4 курсів усіх факультетів університету з зазначеної 

вище тематики, робочою групою на чолі з проректором з науково-

педагогічної роботи, управління та розвитку Дмитрієвим В.Ю. у лютому 

2019 року було проведено відповідні підготовчі заходи для проведення 

дослідження, а саме:  

1) розроблено Програму моніторингового дослідження, в якій були 

визначені його головна мета, основні завдання та гіпотеза;  

2) було розроблено проект анкети та інструкцію щодо її заповнення. 

Під час розробки анкети були враховані пропозиції та зауваження кафедри 

соціології ДВНЗ «ПДТУ», студентського активу університету і факультетів, 

членів Ради з якості та інших зацікавлених сторін. Остаточно форму і зміст 

анкети було затверджено на засіданні Ради з якості ДВНЗ «ПДТУ» від 

06.03.2019р., протокол № 1. 

Анкета складається з 22 питань, з яких, 15 питань закритого типу з 

одним варіантом відповідей та 7 питань альтернативного типу, що дають 

можливість обрати декілька з кількох можливих відповідей. 

Апробацію анкети, з метою визначення витрат часу на її заповнення та 

розуміння респондентами запропонованих запитань та окремих термінів, 

було проведено за участю студентського активу університету. 

У типографії університету було надруковано необхідну кількість анкет, 

що дало можливість кожному студенту самостійно відповідати на поставлені 

запитання. 

3) на підставі рішення Ради з якості ДВНЗ «ПДТУ» було підготовлено 

проект наказу «Про проведення анонімного опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості навчального процесу в ДВНЗ «ПДТУ», який був 

підписаний ректором університету від 01.04.2019р. за №81-05. Наказ і графік 

проведення анкетування були своєчасно розіслані по всіх факультетах 

університету. 

Недоліком підготовчого етапу вважаємо недостатню інформаційну 

компанію проведену серед студентів: інформацію про проведення 

анонімного опитування та його цілі не було розміщено на дошках оголошень 

на факультетах та офіційному сайті ДВНЗ «ПДТУ». 

Організація проведення анкетування. Відповідно до наказу ректора 

опитування студентів 2–4 курсів планувалося провести у період з 

01.04.2019р. по 30.04.2019р., але у зв'язку з атестаційними тижнями, іншими 

заходами університетського та факультетського рівнів строки анкетування 

студентів були скорочені на два тижні. У зв'язку з чим опитування студентів 

довелося проводити у стислі строки з 16.04.2019р. по 30.04.2019р., це 

призвело до того, що із-за «зламу» графіка та недоліків в організації 
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представлення студентів на анкетування не вдалося опитати заплановану 

кількість студентів на більшості факультетів у заявлені терміни. Тому було 

прийнято рішення провести додатковий етап опитування за новим графіком з 

13.05.2019р. по 31.05.2019р.  

В анкетуванні прийняли участь студенти 2–4 курсів усіх факультетів. 

Процедура опитування студентів була організована на хорошому рівні: їм 

своєчасно роздавалися анкети, проводився стислий інструктаж по їх 

заповненню, надавалися відповіді на запитання. Це давало їм змогу 

достатньо швидко, в проміжку 20–25 хвилин, відповісти на всі запитання 

анкети. 

Окремо слід відзначити, що студенти під час анкетування вели себе 

дисципліновано, відповідально, проявляли зацікавленість і схвально 

відгукувалися про запровадження опитування щодо якості навчання в ПДТУ. 

Деякі з них робили дописи на анкетах або заявляли в усній формі про 

необхідність систематичного опитування студентів, у якості прикладу 

приводимо один з них мовою оригіналу: «Просьба проводить больше таких 

опросов и чаще. Надеюсь на результаты. Спасибо». 

Аналізуючи організацію роботи по виконанню наказу ректора ПДТУ на 

факультетах щодо представлення студентів на проходження опитування, 

можемо констатувати, що планові показники (на опитування необхідно було 

представити по кожному факультету 50% студентів від загальної кількості 

тих, які навчаються на 2-4 курсах) були виконані та перевершені на чотирьох 

із них: Економічному – 67%, Соціально-гуманітарному – 62%, Транспортних 

технологій – 59% та Інформаційних технологій – 52%, трохи не дотягнув до 

необхідного рівня Енергетичний факультет – 47%, не виконали план 

Металургійний – 32% і Машинобудування і зварювання – 24%. 

Безумовним лідером є Економічний факультет. Було видно, що на 

факультеті проведено ґрунтовну організаційну роботу, як з кураторами 

курсів, так і зі студентами. Завдяки цьому Економічний факультет єдиний з 

усіх факультетів виконав і перевиконав поставлені завдання на першому 

етапі опитування студентів у квітні 2019 року, також він єдиний, що 

представив на анкетування збалансовану кількість студентів у розрізі всіх 

курсів: 2 курс – 44 студента, 3 курс –47, 4 курс – 43, всього – 134 з 199 

студентів, які навчаються на 2–4 курсах. 

На другому етапі анкетування, що проходило в період з 13.05.2019 по 

31.05.2019, брали участь студенти шести факультетів.  

У травні виправили ситуацію та відзначилися високими результатами і 

організованістю факультети – Соціально-гуманітарний і Транспортних 

технологій. Вони представили на анкетування в цілому збалансовану 

кількість студентів в розрізі курсів:  

Соціально-гуманітарний: 2 курс – 53 студента, 3 курс – 47, 4 курс – 23, 

всього 123 з 200 студентів, які навчаються на 2–4 курсах. 

Як бачимо, виняток складає 4 курс, опитування пройшли в два рази 

менше студентів ніж на 2 і 3 курсах;  
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Транспортних технологій: 2 курс – 31 студент, 3 курс – 34, 4 курс – 58, 

всього 123 з 210 студентів, які навчаються на 2–4 курсах. На цьому 

факультеті участь в опитуванні взяли найбільше студентів-четвертокурсників 

серед усіх факультетів університету. 

Виконав планові показники щодо участі студентів в анкетуванні також 

факультет Інформаційних технологій: 2 курс – 41студент, 3 курс – 35, 4 курс 

– 6, всього 82 з 158 студентів, які навчаються на 2–4 курсах. 

Водночас на факультеті найнижчий показник участі студентів 4-го 

курсу в опитуванні серед усіх факультетів університету. 

Всього 3% не вистачило Енергетичному факультету для виконання 

планових показників. Хоча розподіл учасників опитування в розрізі курсів 

був більш-менш рівномірний: 2 курс – 27 студентів, 3 курс – 16, 4 курс – 12, 

всього – 55 з 118 студентів, які навчаються на 2–4 курсах.  

Не виконали заплановані показники два факультети – Металургійний і 

Машинобудування та зварювання. На цих факультетах було найбільше 

проблем з представленням студентів на проходження анкетування. 

Металургійний факультет в розрізі курсів представив на опитування 

таку кількість студентів: 2 курс – 9 студентів, 3 курс – 17, 4 курс – 9, всього –

35 з 108 студентів, які навчаються на 2–4 курсах. Як бачимо, на факультеті 

найнижчий показник участі студентів 2-го курсу в опитуванні серед усіх 

факультетів університету. 

На факультеті Машинобудування та зварювання взяли участь в 

опитуванні наступна кількість студентів: 2 курс – 42 студента, 3 курс – 16, 4 

курс – 15, всього – 73 з 304 студентів, які навчаються на 2–4 курсах.  

Якщо студенти 2 курсу показали один з найкращих результатів серед 

усіх другокурсників університету, то значно скромніші результати показали 

3 і 4 курси – разом вони забезпечили участь в анкетуванні всього 31 студента, 

що і призвело до низьких результатів в цілому по факультету. 

Таким чином, за два етапи опитування з 1297 студентів, які навчалися 

на 2–4 курсах університету, було опитано 625 (план 649).  

Виконали і перевиконали планові показники щодо участі студентів в 

анкетуванні наступні факультети: Економічний, Соціально-гуманітарний, 

Транспортних технологій та Інформаційних технологій, не виконані планові 

показники на трьох факультетах: Енергетичному, Металургійному і 

Машинобудування та зварювання. 

У розрізі курсів кількість студентів, які брали участь в опитуванні, 

розрізняється, як в середині факультету, так і між факультетами: найбільш 

активну участь в анкетуванні взяли студенти 2-х курсів, які заповнили 247 

анкет, кращі результати мають факультети: Соціально-гуманітарний – 53 

студента, Економічний – 44, ФМЗ – 42, ФІТ – 41, найменше на 

Металургійному – 9; треті курси забезпечили явку 212 студентів, лідерами 

серед факультетів є Економічний і Соціально-гуманітарний, що представили 

на анкетування по 47 студентів кожний, найменша кількість студентів 3-го 

курсу була представлена факультетами Машинобудування та зварювання та 
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Енергетичного по 16 студентів, Металургійного – 17 студентів; студентів 4-

го курсу, гадаємо з об'єктивних причин, було найменше під час проведення 

анкетування всього 166 чоловік, найкращі результати тут у факультетів 

Транспортних технологій – 58 студентів і Економічного – 43 студенти, 

найменше четвертокурсників представили факультети Інформаційних 

технологій – 6 студентів, Металургійний – 9 та Енергетичний – 12. 

Недоліки в організації проведення анкетування: 

1) відсутність координації між графіком проведення опитування та 

різноманітними заходами факультетського та університетського рівнів, 

внаслідок таких «накладок» не всі студенти могли взяти участь в анкетуванні 

в зазначений у графіку термін; 

2) недостатня організація виконання управлінських рішень керівництва 

університету (наказів) на окремих факультетах, що призвело до негативних 

підсумків анкетування студентів; 

3) не було дотримано більш-менш рівномірного представлення на 

опитування студентів кожного курсу, іноді різниця між кількістю студентів 

на тому чи іншому курсі в середині факультету досягала понад 30 чоловік. 

Можливо це пов'язано з об'єктивними причинами, а можливо це характеризує 

якість роботи кураторів цих курсів. 

Виконання Програми моніторингового дослідження. 
У цілому можна констатувати, що всі розділи Програми дослідження 

виконані майже повністю. Досягнуто головної мети дослідження: шляхом 

обробки анкет респондентів (обробка анкет здійснювалася ручним способом, 

а статистичні дані оброблялися за допомогою програми Excel) створено 

значний пласт узагальнюючої інформації щодо ставлення студентів 2–4 

курсів університету до якості навчального процесу в ДВНЗ «ПДТУ», 

проведено поглиблений аналіз їх оцінок та підготовлено аналітичний звіт про 

результати дослідження на рівні університету та в розрізі факультетів. 

У результаті проведеного моніторингу виконані основні завдання 

дослідження, а саме: 

1) встановлено рівень задоволеності студентів якістю отримуваної 

освіти в ДВНЗ «ПДТУ»: результати опитування засвідчують, що переважна 

більшість студентів 2–4 курсів (95%) вважають, що знання, уміння і навички, 

які вони отримують в університеті, є достатніми (виставили високі та середні 

оцінки) для їхньої майбутньої професійної діяльності; про те, що студенти 

доволі високо оцінюють якість навчання в ДВНЗ «ПДТУ» свідчать також 

відповіді на питання про бажання їх друзів вступати до навчального закладу 

– 51% респондентів порадили б своїм товаришам вступати до університету за 

обраною ними спеціальністю,  

2) визначено ставлення студентів до різних складових навчального 

процесу: більшість студентів задоволені якістю основних параметрів 

організації навчального процесу для підтвердження приведемо декілька 

фактів: діючий розклад занять вважають зручним і нормальним 91% 

респондентів; критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів, що 
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застосовують викладачі, є зрозумілими для 83% опитаних, 70% респондентів 

вважають, що викладачі під час проведення різних форм контролю (іспити, 

заліки, модульні контрольні роботи тощо) об’єктивно оцінюють рівень їхніх 

знань та вмінь, проте 30 % студентів піддають сумніву те, що оцінювання є 

повністю об’єктивним; рівень надання викладачами кафедр інформації на 

лекціях і практичних (семінарських, лабораторних) заняттях їх цілком 

задовольняє, це засвідчують своїми відповідями 89% респондентів, у роботі 

зі студентами науково-педагогічні працівники дотримуються в основному 

демократичного стилю спілкування – 87%), хоча 13 % опитаних засвідчують, 

що у спілкуванні має місце байдужість та авторитарний стиль. 

3) виявлено відмінності в оцінці якості навчального процесу та його 

забезпечення в ПДТУ в залежності від факультету навчання респондентів, ці 

відмінності виявлено у відповідях на всі 22 запитання анкети, наприклад, 

відповідаючи на питання щодо частоти користування сайтом навчально-

методичних матеріалів отримано такі результати: найбільше респондентів, 

які постійно користуються вказаним сайтом упродовж семестру на ФТТ – 

40%, ФМЗ – 28% і МФ –27%, найменше на СГФ – 8% і ЕнФ – 18%, а на 

запитання про причини пропуску занять студенти відповіли, що вимушені 

працювати у зв'язку зі складним матеріальним становищем –таких студентів 

найбільше на ЕкФ – 37%, МФ – 31%, ФТТ – 28%, СГФ –27%, найменше на 

ФІТ – 17%, на – ЕнФ і ФМЗ – 21% і 24% відповідно. 

4) Виявлено окремі проблеми з якими стикаються студенти під час 

навчання в ДВНЗ «ПДТУ». В процесі навчання всі студенти стикаються з 

різними проблемами: одні незадоволені якістю навчання, інші розкладом 

занять, треті матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням 

навчального процесу, четверті мають проблеми у взаємовідносинах з 

викладачами, п’яті сумніваються в об’єктивності оцінки їхніх знань, декому 

не подобається рівень організації виробничої практики тощо. 

Результатами опитування також підтверджено гіпотези дослідження: 

1) встановлено, що загальне уявлення студентів про якість навчання в 

університеті в переважній більшості позитивне; 

2) виявлено, що у студентів різних факультетів відрізняються думки 

щодо якості навчального процесу в університеті. 

Загальний висновок: 
1) студенти повинні брати активну участь у поліпшенні та 

вдосконаленні процесу навчання, адже якість освіти залежить не тільки від 

діяльності науково-педагогічних працівників, але і від самих студентів; 

2) опитування показало, що студенти спроможні оцінювати якість 

освіти в університеті. Залучення студентів до різних форм таких опитувань 

безумовно буде сприяти формуванню у них бажань, мотивів, умінь 

компетентно брати участь в оцінюванні та контролі якості освіти. 
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ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО 

ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ В РОЗРІЗІ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

У цьому розділі звіту представлено аналіз результатів вибіркового 

репрезентативного опитування студентів 2-4 курсів за допомогою 

роздаткового анонімного анкетування у письмовому вигляді на тему 

«Студенти про якість навчального процесу в ДВНЗ «ПДТУ».  

Узагальнена інформація складається з описової частини, статистичних 

даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, коротких висновків на кожне з  

22-х запитань анкети та загального висновку до всього розділу. 

 

ПІДСУМКОВІ КІЛЬКІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 
 

Загальний обсяг генеральної сукупності студентів 2-4 курсів складає 

1297 осіб. Фактична вибіркова сукупність склала 625 осіб. Всього в 

анкетуванні взяли участь 48% студентів від тих, які вчилися  на 2, 3, 4 курсах 

на момент анкетування. 

 

Факультети ДВНЗ «ПДТУ» 

Кількість 

осіб які 

навчаються 

Кількість осіб 

які взяли 

участь в 

анкетуванні 

% 

Інформаційних технологій 158 82 52 

Машинобудування та зварювання 304 73 24 

Металургійний 108 35 32 

Соціально-гуманітарний 200 123 62 

Транспортних технологій 210 123 59 

Економічний 199 134 67 

Енергетичний 118 55 47 

Всього 1297 625 48 

 

Курс ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 
 

Всього 

2 31 42 41 53 9 27 44   247 

3 34 16 35 47 17 16 47   212 

4 58 15 6 23 9 12 43   166 

Всього відповіли 123 73 82 123 35 55 134   625 

 

Стать ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 
 

Всього 

ч 83 61 59 21 27 44 52   347 

ж 40 12 23 100 8 10 80   273 

0       2   1 2   5 

Всього відповіли 123 73 82 123 35 55 134   625 
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В РОЗРІЗІ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 

1. Як Ви оцінюєте якість навчання в ПДТУ? (відмітьте тільки один пункт) 

 

У відповідях на перше запитання «Як Ви оцінюєте якість навчання в 

«ПДТУ?» (з 625 студентів відповіли на запитання 621(99%), утримались- 

4(1%)) 181( 29%) студентів оцінили якість навчання, як достатньо високу, 

незадоволені якістю - всього 25(4%), основна частина опитаних студентів - 

415(67%) дали середні оцінки. 

Таким чином, можна зробити висновок, що переважна більшість 

студентів в цілому задоволена якістю навчання в ДВНЗ «ПДТУ» - 596 (95%) 

респондентів оцінили якість навчання, як високу і середню. 

 

 
ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Висока 41 28 16 30 11 17 38 181 29 

Середня 79 43 62 85 22 35 89 415 66 

Низька 2 2 4 6 2 2 7 25 4 

Всього відповіли 122 73 82 121 35 54 134 621 99 

Не відповіли 1 0 0 2 0 1 0 4 1 

 

 
 

 

2. Закінчіть фразу «Для мене якість навчання - це перш за все…»? 
(можна відмітити декілька пунктів) 

 

На запитання «Закінчить фразу «Для мене якість навчання – це 

перш за все…» (можна було відмітити декілька пунктів, отримано 1882 

відповіді)  відповіді розподілилися наступним чином: 

181; 
29% 

415; 
67% 

25; 4% 

Висока 

Середня 

Низька 
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1 моє бажання вчитися – 246 (13%); 

2 якість викладання – 413 (22%); 

3 належне  матеріально-технічне оснащення навчального процесу - 206 

(11%); 

4 повноцінне і різнобічне інформаційне забезпечення навчального 

процессу – 208 (11%); 

5 можливість та умови для реалізації своїх власних проектів, 

напрацювань і досліджень – 138 (7%); 

6 фундаментальні знання, що знадобляться  у будь - якій сфері 

діяльності – 238 (13%); 

7 практичні уміння та навички, що можна використовувати в 

професійній діяльності – 433 (23%). 

Відповіді на це запитання дають змогу зрозуміти, що самі студенти 

вважають основними компонентами якості освіти і яким параметрам 

приділяють найбільшу увагу при оцінці якості навчання. Так, найбільш 

важливими параметрами якості навчання, студенти вважають практичні 

знання, уміння і навички, які можна використовувати у професійній 

діяльності – 433 (23%) та якість викладання – 413 (22%). Всі інші параметри 

практично в рівній мірі важливі для респондентів. 

 

      ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

1 Моє бажання вчитися 50 29 33 61 18 20 35 246 13 

2 Якість викладання 78 42 59 94 23 39 78 413 22 

3 
Належне матеріально-

технічне оснащення 

навчального процесу 
44 31 32 33 13 15 38 206 11 

4 

Повноцінне і різнобічне 

інформаційне 

забезпечення 

навчального процесу 

30 27 29 47 17 15 43 208 11 

5 

Можливість та умови 

для реалізації своїх 

власних проектів, 

напрацювань і 

досліджень 

18 20 20 29 6 14 31 138 7 

6 

Фундаментальні 

знання, які 

знадобляться в будь-

якій сфері діяльності 

57 25 17 42 16 25 56 238 13 

7 

Практичні вміння та 

навички, які 

знадобляться в 

професійній діяльності 

79 43 66 87 21 37 100 433 23 

Всього відповідей 356 217 256 393 114 165 381 1 882 100 
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3. Як Ви оцінюєте в цілому рівень Вашої освіти, отриманої за час 

навчання в школі, коледжі? 

 

Важливим показником успішного навчання в університеті є самооцінка 

студентами рівня своїх знань, отриманих за час навчання в школі та коледжі. 

Відповідаючи на запитання «Як Ви оцінюєте в цілому рівень вашої  

освіти, отриманої за час навчання в школі, коледжі?» (можна було 

відмітити декілька пунктів,  отримано 882 відповіді),  вважають високим 

рівень освіти, отриманої в школі – 218 (27%) відповідей, коледжі – 87 (11%) 

відповідей, більшість студентів відмітили, що отримали середній рівень 

освіти  в школі – 330 (40%) відповідей, в коледжі – 137 (17%) відповідей, 

низьким визнали рівень своєї освіти, отриманої в школі – 39 (5%) , в коледжі 

– 11 (1%) відповідей.  

Таким чином, більшість студентів вважають, що отримали за час 

навчання достатньо високий рівень освіти в школі - 548 (67%) відповідей, в 

коледжі -220 (28%) відповідей. Хоча можливо їх самооцінка стосовно рівня 

своєї освіти в школі, коледжі дещо завищена. 

0 100 200 300 400 500

Моє бажання вчитися 

Якість викладання 

Належне матеріально-технічне … 

Повноцінне і різнобічне … 

Можливість та умови для реалізації … 

Фундаментальні знання, які … 

Практичні вміння та навички, які … 
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    ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Високий 
у школі 46 15 39 47 12 11 48 218 27 

у коледжі 34 11 8 9 5 7 13 87 11 

Середній 
у школі 66 44 40 67 19 24 70 330 40 

у коледжі 29 27 13 20 7 19 22 137 17 

Низький 
у школі 8 4 3 3 3 7 11 39 5 

у коледжі 3 0 2 3 0 0 3 11 1 

Всього відповідей 186 101 105 149 46 68 167 822 100 

 

 
 

 
  У школі     У коледжі 

 

 

4. Задоволеність оснащенням лабораторій обладнанням для проведення 

лабораторних і практичних занять 

 

«Задоволеність оснащенням лабораторним обладнанням для 

проведення лабораторних і практичних занять» ?» ( з 625 студентів 

відповіли на запитання 622(99%), утримались- 3(1%). На це запитання  

частина студентів відповіли, що в тій чи іншій мірі задоволені матеріально-

технічним оснащенням навчального процесу, а саме: 140 (22%), задоволені 

повністю, ще 246 (40%) задоволені частково, що складає  разом 386 (62%). В 
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той же час 89 (14%) респондентів дали негативну оцінку оснащенню 

лабораторій, а ще 147 (24%)  студентів не змогли оцінити цей параметр. 

Як бачимо, 386 (62%) респондентів в цілому задоволені оснащенням 

лабораторій. В той же час достатньо багато студентів 147 (24%) не змогли 

оцінити оснащеність лабораторій обладнанням для проведення лабораторних 

і практичних робіт.  Це може бути пов'язане як з тим, що, наприклад, зі 

студентами  молодших курсів  не  часто проводяться лабораторні і практичні 

заняття, так і з недостатньо чітко сформульованим питанням. 

 

  ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Не задоволений 18 9 16 12 6 10 18 89 14 

Частково задоволений 48 27 36 37 18 29 51 246 39 

Повністю задоволений 30 28 29 18 7 13 15 140 22 

Не можу оцінити 25 9 1 55 4 3 50 147 24 

Всього відповіли 121 73 82 122 35 55 134 622 100 

Не відповіли 2 0 0 1 0 0 0 3 0 
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5. Як Ви оцінюєте рівень організації виробничої практики? 

 

Проходження виробничої практики студентами є невід'ємною 

частиною навчального процесу в ДВНЗ «ПДТУ», а, відповідно, і його 

якісною характеристикою. В цілому, більша частина респондентів, що 

відповіли на запитання «Як Ви оцінюєте рівень організації виробничої 

практики?»(з 625 студентів відповіли на запитання 622 (99%), утримались- 

3(1%) оцінили весь процес проходження практики позитивно, а саме: 164 

(26%) повністю задоволені організацією практики, 210 (34%) - задоволені 

частково. В той же час 85 (14%) студентів дали негативну оцінку, а 163 (26%) 

зовсім не змогли надати відповіді на дане запитання. Останній результат 

опитування можливо пов'язаний з тим, що студенти молодших курсів ще не 

проходили виробничу практику.  

 

  ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Не задовольняє 16 10 14 10 1 7 27 85 14 

Частково задовольняє 46 24 19 39 10 19 53 210 34 

Повністю задовольняє 40 22 17 33 11 12 29 164 26 

Не можу оцінити 21 17 30 40 14 17 24 163 26 

Всього відповіли 123 73 80 122 36 55 133 622 100 

Не відповіли 0 0 2 1 -1 0 1 3 0 
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6. Визначте, наскільки глибоко і на сучасному рівні Вам надається 

професійна інформація на лекціях і практичних заняттях 

 

Одним з основних параметрів, за яким студенти визначали якість 

навчання (дивіться п.2 запитання № 2 анкети), є якість викладання 

навчальних дисциплін. Тому цікаво було дізнатися, як відреагують студенти 

на наступне запитання анкети «Визначте, наскільки глибоко і на 

сучасному рівні Вам надається професійна інформація на лекціях і 

практичних заняттях?» ( з 625 студентів відповіли на запитання 620 

(99%), утримались - 5(1%).  Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 

що переважна більшість студентів позитивно оцінюють рівень викладання 

навчальних дисциплін викладачами університету – 226 (36%) вважають його 

високим, 332 (53%) - рівень  частково задовольняє. Негативно оцінили якість 

викладання 43 (7%)  респондентів, ще 5 (4%) не змогли оцінити цей 

параметр.  

Таким чином, можна зробити висновок, що переважна більшість 

студентів в цілому задоволена якістю викладання в ДВНЗ «ПДТУ» -  558 

(89%) респондентів оцінили якість викладання на лекціях, семінарах і 

практичних заняттях, як високу і середню. 

 

  ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Рівень повністю задовольняє 48 36 25 41 13 23 40 226 36 

Частково задовольняє 67 31 40 72 17 29 76 332 53 

Не задовольняє 2 5 15 7 1 2 11 43 7 

Не можу оцінити 5 1   2 4   7 19 3 

Всього відповіли 122 73 80 122 35 54 134 620 99 

Не відповіли 1 0 2 1 0 1 0 5 1 
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7. Вам  зрозумілі  критерії оцінки Ваших знань, умінь і навичок, що 

використовуються викладачами?  

 
Важливим елементом навчального процесу є поінформованість 

студентів про критерії оцінки їхніх знань, умінь і навичок, що 

використовують викладачі під час занять та контрольних заходів. На 

запитання «Чи зрозумілі Вам критерії оцінки Ваших знань, умінь і 

навичок, що використовуються викладачами?» (з 625 студентів відповіли 

на запитання 614 (98%), утримались- 11(2%) переважна більшість студентів 

– 521 (83%)  відповіли, що вони поінформовані, знають і розуміють критерії 

оцінки власних знань, але є частина  респондентів 42 (7%), які   зазначили, 

що їм критерії оцінювання не зовсім зрозумілі, ще - 51 (8%) вважають, що 

критерії оцінювання не відповідають реальним вимогам до якості 

професійної підготовки. 

Таким чином, 93 (15%) студентів потребують додаткової уваги. 

Викладачам потрібно постійно інформувати студентів про критерії 
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оцінювання знань з навчальних дисциплін, звернувши особливу увагу на  

студентів, які мають труднощі з цього питання. 

 

 
 

 
 

 

8. Чи об’єктивно оцінюють викладачі рівень Ваших знань, умінь, 

навичок на екзаменах, заліках, модульному контролі тощо? 
 

На запитання «Чи об'єктивно оцінюють рівень Ваших знань, умінь і 

навичок на екзаменах, заліках, модульному контролі тощо?» (з 625 

студентів відповіли на запитання 618 (99%), утримались - 7(1%) більшість 

студентів 440 (70%) вважає, що викладачі об'єктивно оцінюють рівень їхніх 

знань, 172 (28%) вважають, що оцінка знань студентів тільки частково 

об'єктивна. Всього 6 (1%) респондентів відмітили необ'єктивність 

оцінювання знань студентів викладачами. 
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ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Так 93 57 58 83 27 39 83 440 70 

Частково 28 15 22 37 7 15 48 172 28 

Ні 0 1   1 1 0 3 6 1 

Всього відповіли 121 73 80 121 35 54 134 618 99 

Не відповіли 2 0 2 2 0 1 0 7 1 

 

 
 

 

9. Як Вам здається, наскільки зручний розклад за яким Ви навчаєтесь? 
 

Рівень організації навчального процесу відіграє важливу роль в 

забезпеченні якості навчання студентів. Одним з основних параметрів 

організації навчального процесу є розклад занять. Відповідаючи на запитання 

«Як Вам  здається,  наскільки зручний розклад за яким Ви навчаєтесь?» 
(з 625 студентів відповіли на запитання 620 (99%), утримались- 5(1%),    278  

(44%)  студентів відмічають його зручність, 296 (47%) вважають його у 

цілому нормальним і тільки 46 (7%) респондентів незадоволені розкладом 

занять  та називають його незручним. 

Таким чином,  574 (92%) студентів задоволені розкладом занять в 

ДВНЗ»ПДТУ» і оцінили його як зручний і нормальний. 

 

 
ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Зручний 63 31 34 51 18 24 57 278 44 

У цілому нормальний 55 37 41 61 11 28 63 296 47 

Незручний 3 5 3 11 6 4 14 46 7 

Всього відповіли 121 73 78 123 35 56 134 620 99 

Не відповіли 2 0 4 0 0 -1 0 5 1 

 

440; 71% 

172; 28% 6; 1% Так 

Частково 

Ні 
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10. Скільки часу Ви витрачаєте на самостійну підготовку в день? 
 

Постійна самостійна робота і систематичне виконання домашніх 

завдань студентами – це шлях до глибоких та якісних знань. Скільки ж часу 

витрачають студенти ДВНЗ «ПДТУ» на підготовку домашніх завдань? 

Даючи відповіді на запитання «Скільки часу Ви витрачаєте на самостійну 

підготовку в день?» (з 625 студентів відповіли на запитання 617 (99%), 

утримались- 8(1%), 110 (18%) студентів зазначили, що приділяють цьому 

аспекту навчання менше години на день, 295 (47%) займаються 

самопідготовкою 1-2 години на день, 153 (24%) - 3-4 години на день і тільки 

всього 59 (9%) приділяють самопідготовці більше 4 годин на день. 

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що більшість 

студентів – 405 (65%) недостатньо уваги приділяють виконанню домашніх 

завдань, а це призводить до низького рівня знань та отримання незадовільних 

оцінок з навчальних дисциплін.   

 

 

ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Менше години 29 11 6 12 14 14 24 110 18 

1-2 години 57 32 33 63 17 27 66 295 47 

3-4 години 30 24 23 34 2 6 34 153 24 

Більше 4 годин 4 6 17 12 2 8 10 59 9 

Всього відповіли 120 73 79 121 35 55 134 617 99 

Не відповіли 3 0 3 2 0 0 0 8 1 

 

278; 45% 

296; 48% 

46; 7% 

Зручний 

У цілому нормальний 

Незручний 
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11. Які проблеми існують у Вас у взаємовідносинах з викладачами? 
(можна відмітити декілька пунктів) 

 

Взаємовідносини між викладачами і студентами – один з головних 

аспектів засвоєння навчальних дисциплін і якості їхніх знань. На запитання 

«Які проблеми існують у Вас у взаємовідносинах з викладачами?» 
(можна було відмітити декілька пунктів, отримано797 відповідей) 

відповіді студентів розподілилися наступним чином: 

1 непорозуміння – 237 (30%); 

2 необ'єктивність – 109 (14%); 

3 низький професійний рівень – 51 (6%); 

4 відсутність толерантності – 67 (8%); 

5 упередженість – 124 (16%); 

6 байдужість, відсутність часу на студентів 145 (18%); 

7 некоректна поведінка – 64 ( 8%).  

Аналіз отриманих результатів дає підстави констатувати, що у 

взаємовідношеннях між викладачами і студентами існують проблеми на усіх 

без винятку факультетах в тій чи іншій мірі. Найбільше студенти скаржаться 

на непорозуміння – 237 (30%), на байдужість, відсутність часу на студентів- 

145 (18%), на упередженість -124 (16%), на необ'єктивність-109 (14%), також 

така характеристика, як «низький професійний рівень», відзначалася 

студентами практично на усіх факультетах правда у невеликій кількості– 

51(6%) відповідей. 

Таким чином, виявлені проблеми у взаємовідношеннях між 

викладачами і студентами досить серйозні  і потребують невідкладного 

вирішення. 
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ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо

го % 

Непорозуміння 45 24 38 39 11 20 60 237 30 

Необ’єктивність 22 13 7 30 2 4 31 109 14 

Низький професійний рівень 8 1 11 14 0 1 16 51 6 

Відсутність толерантності 14 6 7 20 3 5 12 67 8 

Упередженість 21 15 14 28 2 11 33 124 16 
Байдужість, відсутність часу 

на студентів 
33 10 25 27 5 10 35 145 18 

Некоректна поведінка 15 1 10 17 1 6 14 64 8 

Всього відповіли 158 70 112 175 24 57 201 797 100 
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12. Якого стилю спілкування переважно дотримуються Ваші викладачі 

на заняттях? 
 

Стиль педагогічного спілкування значною мірою  впливає на власну 

систему роботи викладача та ефективність викладання. Правильно знайдений  

індивідуальний стиль педагогічного спілкування сприяє розв'язанню 

комплексу завдань: 

- педагогічний вплив стає адекватним особистості педагога, а процес 

спілкування з аудиторією - приємним;   

- суттєво полегшується процедура налагодження взаємин зі 

студентами;           

- зростає ефективність передавання інформації. 

Як же оцінили студенти стиль спілкування викладачів університету? 

Відповіді на запитання «Якого стилю спілкування переважно 

дотримуються Ваші викладачі на заняттях?» (з 625 студентів відповіли 

на запитання 621 (99%), утримались- 4(1%)   розподілилися наступним 

чином:  546 (87%) студентів відзначили, що переважна більшість викладачів 

дотримуються на заняттях демократичного стилю спілкування, 58 (9%) – 

байдужого  стилю спілкування (ставляться до своїх обов'язків формально), а 

17 (3%) вважають, що деяких викладачів домінує авторитарний стиль 

спілкування(спілкуються зі студентами у жорсткій формі і не схильні до 

діалогу). 

  
ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Авторитарний 

(викладачі спілкуються 

в жорсткій формі і не 

схильні до діалогу зі 

студентами) 

5 1 1 5 1 1 3 17 3 

Демократичний 

(викладачі надають 

більшу  

свободу діяльності 

студентам, 

прислухаються  

до їх думки) 

106 65 71 105 32 51 116 546 87 

Байдужий (викладачі 

ставляться до 

виконання  

своїх обов’язків 

формально) 

11 8 10 10 1 4 14 58 9 

Всього відповіли 122 74 82 120 34 56 133 621 99 

Не відповіли 1 -1 0 3 1 -1 1 4 1 
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13. Джерела інформації про розклад занять, консультацій, навчальних і 
позанавчальних заходів (можна відмітити декілька пунктів) 

 

Інформаційне забезпечення навчального процесу - параметр якості 

навчального процесу. Одним з важливіших його елементів є надання 

своєчасної інформації про розклад занять, консультацій, навчальних і 

позанавчальних заходів, строки і порядок навчального процесу тощо. 

Цікаво було виявити від кого, з яких джерел студенти отримують 

необхідну їм інформацію. 

На запитання «Джерела інформації про розклад занять, 

консультацій, навчальних і позанавчальних заходів» (можна було 

відмітити декілька пунктів, отримано1392 відповіді)  від студентів 

отримано наступні відповіді: 474 (34%) отримують необхідну інформацію від 

старости групи, 316 (23%) – від куратора або викладача кафедри), 293 (21%)- 

від однокурсників, 226 (16%) – читають на стендах і дошках оголошень, 66 

(5%) – дізнаються на сайті  pstu.edu, 17 (1%) взагалі не цікавляться будь-якою 

інформацією. 

Таким чином, можемо констатувати, що студенти отримують 

необхідну їм інформацію про навчальний процес з усіх можливих джерел. 

В той же час, потрібно відмітити, що найчастіше студенти інформацію 

отримують від старости, куратора, викладача  та однокусників-1083 (78%) 

відповідей. Викликає подив і занепокоєння низький рівень інформативності 

сайту pstu.edu - всього 66 (5%) користуються ним, як джерелом інформації. 
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ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 
Повідомляє куратор 

курсу або викладачі 

кафедри 
69 35 44 54 12 35 67 316 23 

Повідомляє староста 

групи 
97 57 70 104 21 40 85 474 34 

Читаю інформацію на 

стендах і дошках 

оголошень 
42 24 39 29 16 23 53 226 16 

Дізнаюся на сайті 

pstu.edu 
12 6 5 11 3 4 25 66 5 

Розповідають 

однокурсники 
54 31 48 56 12 30 62 293 21 

Не цікавлюсь цим 3 1 1 3 2 3 4 17 1 

Всього відповіли 277 154 207 257 66 135 296 1392 100 
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14. Які дистанційні засоби спілкування з викладачами Ви 

використовуєте? (можна відмітити декілька пунктів) 

 

На наступне запитання  «Які дистанційні засоби спілкування з 

викладачами Ви використовуєте?» ( можна було відмітити декілька 

пунктів, отримано 864  відповіді) було отримано такі відповіді: 348 (40%) 

студентів зазначили, що для дистанційного спілкування з викладачами вони 

віддають перевагу електронній пошті, 314 (36%) – телефонному зв'язку, 116 

(13%) використовують для спілкування чати, форуми і сайти, а 86 (10%) не 

спілкуються з викладачами зовсім. 

Таким чином, можна констатувати, що 90% опитаних студентів 

спілкуються з викладачами переважно за допомогою Інтернету і телефонного 

зв'язку.  

  
ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Електронна пошта 50 33 58 80 16 31 80 348 40 
Чати, форуми, сайти 

для спілкування 
16 15 19 16 3 8 39 116 13 

Телефон 68 35 26 60 21 33 71 314 36 

Не спілкуюсь 25 9 10 19 7 5 11 86 10 

Всього відповіли 159 92 113 175 47 77 201 864 100 

 

 
 

 

15. Як частото Ви користуєтеся сайтом навчально-методичних 

матеріалів ПДТУ? 
 

У ДВНЗ «ПДТУ» діє сайт навчально-методичних матеріалів, на якому 

можуть знайти тексти лекцій, плани семінарських занять, методичні 

розробки, іншу необхідну інформацію. На запитання « Як часто Ви 

користуєтеся сайтом навчально-методичних матеріалів ПДТУ?» (з 625 

студентів відповіли на запитання 621 (99%), утримались- 4(1%) студенти 

348; 40% 

116; 14% 

314; 36% 

86; 10% 
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дали такі відповіді: 147 (24%) відзначили, що вони постійно користуються 

вказаним сайтом, 280 (45%) – кілька разів на семестр, 122 (20%) – 1-2 рази за 

семестр, а 72 (12%)- що ніколи ним не користуються. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що сайт навчально-

методичних матеріалів не користується великою популярністю у студентів- 

всього 24% опитаних користуються ним постійно. Тому необхідно провести 

аналіз роботи сайту з метою усунення можливих недоліків та вивчити думку 

студентів про те, яку корисну для них інформацію необхідно розміщувати на 

сайті та як поліпшити його роботу. 

  
ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 
Постійно упродовж 

семестру 
49 20 17 10 9 10 32 147 24 

Кілька разів за 

семестр 
54 29 34 57 15 30 61 280 45 

За весь час навчання 

один або два рази 
13 9 15 42 6 9 28 122 20 

Ніколи 7 13 17 13 3 7 12 72 12 

Всього відповіли 123 71 83 122 33 56 133 621 99 

Не відповіли 0 2 -1 1 2 -1 1 4 1 

 

 
 

 

16. Чи задоволені Ви роботою офіційного Web-сайту ПДТУ (pstu.edu)? 

 

На запитання «Чи задоволені Ви роботою офіційного Web-сайту  

(pstu.edu)?» (з 625 студентів відповіли на запитання 621 (99%), 

утримались- 4 (1%) відповіді розподілилися наступним чином: 137 (22%) 

студентів відзначили, що задоволені роботою сайту, 254 (41%) – частково 

задоволені, незадоволені його роботою – 132 (21%) респондентів, 99 (16%) 

взагалі ніколи не користуються офіційним Web- сайтом ПДТУ.   

Результати опитування студентів свідчать, що 391(63%) студентів у 

цілому задоволені роботою сайту, 231 (37%) респондентів незадоволені його 

147; 24% 

280; 45% 

122; 20% 

72; 11% 
Постійно упродовж 
семестру 
Кілька разів за 
семестр 
За весь час навчання 
один або два рази 
Ніколи 
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роботою або зовсім ним не користуються, що свідчить про необхідність 

поліпшення роботи офіційного сайту ПДТУ, наповнення його інформацією 

корисною для здобувачів вищої освіти. 

 

 
 

 

17. Як частото Ви користуєтеся бібліотекою (читальним залом і 

абонементом) ПДТУ? 

 

В сучасних умовах у зв'язку з поширенням Інтернету роль бібліотек в  

інформаційному забезпеченні навчального процесу помітно знизилася. Тому 

цікаво було дізнатися як часто студенти  відвідують бібліотеку ДВНЗ 

«ПДТУ».  

На запитання «Як часто Ви користуєтеся бібліотекою (читальним 

залом і абонементом) ПДТУ ?» (з 625 студентів відповіли на запитання 

618 (99%), утримались - 7(1%) відповіді розподілилися наступним чином : 

35(6%) опитаних користуються постійно - декілька разів на тиждень, 125 

(20%) – іноді (1-2) рази на місяць, 136 (22%) – рідко (1-2 рази за семестр), 185 

(30%) – дуже рідко (1-2 рази за навчальний рік), 137 (22%) – зовсім не 

користуються. 

Результати опитування свідчать про те, що студенти в тій чи іншій мірі 

користуються послугами бібліотеки це зазначено у  297(48%) відповідях, 

крім того отримано 185 (30%) відповідей про відвідування бібліотеки всього 

1-2 рази за навчальний рік, а ще 137(22%) відповідей свідчать, що студенти 

взагалі не користуються бібліотекою. Це пов'язано, з одного боку, з легким 

доступом до навчальних матеріалів через електронну мережу, з іншого боку, 

небажанням відвідувати традиційні бібліотеки. 

 

 

 

 

 

137; 22% 

254; 41% 
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99; 16% Задоволений 
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ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 
Часто (декілька 

разів на тиждень) 9 6 1 6 3 5 5 35 6 

Іноді (1-2 рази на 

місяць) 28 26 9 21 8 19 14 125 20 

Рідко (1-2 рази за 

семестр) 22 17 15 24 7 20 31 136 22 

Дуже рідко (1-2 

рази за навчальний 

рік) 43 14 25 48 8 7 40 185 
30 

Ніколи 21 8 31 24 7 4 42 137 22 

Всього відповіли 123 71 81 123 33 55 132 618 99 

Не відповіли 0 2 1 0 2 0 2 7 1 
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18. Джерела отримання навчальних матеріалів (можна відмітити декілька 

пунктів) 

 

Дуже важливим для організації навчального процесу є забезпечення 

студентів необхідними для навчання підручниками, посібниками і 

методичними матеріалами. Для з'ясування стану справ в університеті щодо 

забезпечення студентів необхідними навчальними матеріалами їм було 

запропоновано відповісти на запитання «Джерела отримання навчальних 

матеріалів»( можна було відмітити декілька пунктів, отримано 1841  

відповідь). 

Було отримано такі відповіді: 213 (12%) респондентів отримують 

навчальні матеріали в бібліотеці, 423 (23%) – отримують їх у викладача, 115 

(6%) – придбаю на кафедрі, 76 (4%) – купую в кіосках, 308 (17%) - знаходжу 

на сайті навчально-методичних матеріалів ПДТУ, 236 (13%) – беру у 

друзів/знайомих, 467 (25%) – знаходжу в Інтернеті, 3 (0%) – не користуються 

ні одним з вказаних джерел. 

Таким чином, найбільше навчальних матеріалів студенти отримують 

поза університетом у 467(25%) відповідях зазначено, що головним джерелом 

інформації є Інтернет, також багато необхідної інформації студенти 

отримують у викладачів -423(23%) відповідей та сайті навчально-методичних 

матеріалів ПДТУ – 308(17%) відповідей, інші джерела навчальної інформації 

в тій чи іншій мірі використовуються студентами рівномірно. 

  
ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Бібліотека 35 46 15 38 12 39 28 213 12 

Отримую у викладача 79 40 59 82 24 44 95 423 23 

Придбаю на кафедрі 31 11 13 24 5 6 25 115 6 

Купую в кіосках ПДТУ 65 0 2 3 1 0 5 76 4 
Знаходжу на сайті 

навчально-методичних  

матеріалів 
74 38 32 46 22 27 69 308 17 

Беру у друзів/знайомих 34 51 35 41 11 17 47 236 13 

Internet 79 21 68 110 27 45 117 467 25 

Мене це не цікавить 0 0 0 0 0 1 2 3 0 

Всього відповіли 397 207 224 344 102 179 388 1841 100 
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19. Чи задоволені Ви умовами для реалізації свого творчого і наукового 
потенціалу, талантів? (можна відмітити декілька пунктів) 

 

Важливою складовою якісного навчання є духовний розвиток 

особистості. Для виконання цього завдання університет повинен створювати 

умови для розвитку наукового і творчого потенціалу, талантів студентів, 

стимулювати бажання до саморозвитку і самовдосконалення. Про умови 

створені в університеті ми дізнаємося з відповідей студентів на питання   

«Чи задоволені Ви умовами для реалізації свого творчого і наукового 
потенціалу, талантів?» ( можна було відмітити декілька пунктів, 

отримано 2659  відповідь).  

Умовами для проведення власних досліджень задоволені – 195 (37%) 

відповідей, задоволені частково – 253 (48%), не задоволені – 82 (15%). 

Можливостями і умовами для написання наукових робіт отримано такі 

відповіді: задоволені – 268 (49%) відповідей, частково задоволені – 237 

(44%), не задоволені – 40 (7%). 
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Задоволені умовами для занять спортом – 315 (57%) відповідей, 

частково задоволені – 184 (33%), не задоволені – 57 (10%). 

Створені в університеті умови  для занять художньою самодіяльністю 

викликають задоволення - 251 (48%) відповідей, частково задоволені – 203 

(39%), не задоволені – 69 (13%) відповідей.  

Умовами для занять громадською роботою задоволені -262 (52% ) 

відповідей, частково задоволені – 209 (41% ), не задоволені – 34 (7%). 

Таким чином, в цілому переважна більшість студентів університету 

задоволена або частково задоволена умовами, створеними в університеті для 

розвитку творчого і наукового потенціалу, талантів, занять спортом та 

громадською роботою з 2659 відповідей у 2378 (89%) відповідях дається 

висока і середня оцінка вказаним параметрам, тільки у 281(11%) відповідях 

висловлюється незадоволеність. 

 
Для проведення власних 

досліджень  ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо

го % 

 
Задоволений 35 31 16 43 9 25 36 195 37 

 
Частково задоволений 48 20 40 51 17 23 54 253 48 

 
Не задоволений 19 9 12 11 3 2 26 82 15 

 

Всього відповіли 102 60 68 105 29 50 116 530 100 

Для написання наукових 

робіт                   

 
Задоволений 57 31 36 56 15 26 47 268 49 

 
Частково задоволений 44 20 27 48 17 19 62 237 43 

 
Не задоволений 7 6 6 7 3 2 9 40 7 

 

Всього відповіли 108 57 69 111 35 47 118 545 100 

Для занять спортом                   

 
Задоволений 58 47 41 53 16 30 70 315 57 

 
Частково задоволений 46 13 21 41 13 14 36 184 33 

 
Не задоволений 8 2 13 13 0 7 14 57 10 

 

Всього відповіли 112 62 75 107 29 51 120 556 100 

Для занять художн. 

самодіяльністю                   

 
Задоволений 49 28 36 45 13 25 55 251 48 

 
Частково задоволений 34 19 21 51 15 19 44 203 39 

 
Не задоволений 19 9 7 11 2 4 17 69 13 

 

Всього відповіли 102 56 64 107 30 48 116 523 100 

Для занять громадською 

роботою                   

 
Задоволений 52 26 32 48 17 26 61 262 52 

 
Частково задоволений 40 20 26 48 10 17 48 209 41 

 
Не задоволений 2 5 3 9 0 3 12 34 7 

 
Всього відповіли 94 51 61 105 27 46 121 505 100 
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20. На які додаткові заходи Ви готові піти, щоб підвищити власний 

рівень освіти в університеті? 

 

Важливим параметром якості освіти є мотивація самих студентів до 

отримання якісних знань. На запитання «На які додаткові заходи Ви готові 

піти, щоб підвищити власний рівень освіти в університеті?»( з 625 

студентів відповіли на запитання 602 (96%), утримались - 23(4%). На 

поставлене запитання 270 (43%) респондентів виступають проти додаткових 

заході, 139 (22%) – підтримують підвищення вимогливості викладачів, хоча, 

можливо знизяться їх оцінки, 123 (20%) – готові брати участь в додаткових 

платних заняттях в групі студентів, які бажають підвищити якість власної 

освіти, 70 (11%) – назвали власні пропозиції.  

Таким чином, у 262 (42%) відповідях виявлено, що студенти мають 

мотивацію до отримання якісних знань в той чи інший спосіб, у 70(11%) 

відповідях надали власні пропозиції по покращенню навчального процесу. В 

той же час, у 270 (43%) відповідях студенти зазначили, що не бажають будь-

яких змін, їх все влаштовує. 
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ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 
Я проти додаткових 

заходів 66 32 36 45 19 19 53 270 43 

Я за те, щоб підвищилась 

вимогливість  

викладачів, хоча, 

можливо, знизяться мої 

оцінки 

26 12 18 35 6 9 33 139 22 

Я готовий на додаткові 

платні заняття в групі  

студентів, які бажають 

підвищити якість 

власної освіти 

21 15 15 19 4 18 31 123 20 

Ваш варіант 5 22 7 15 3 5 13 70 11 

Всього відповіли 118 81 76 114 32 51 130 602 96 

Не відповіли 5 -8 6 9 3 4 4 23 4 

 

 
 

 

21. Якщо Ви пропускаєте заняття, то з яких причин? (можна відмітити 

декілька пунктів) 

 

Одним з важливих параметрів якісного навчання є постійне 

відвідування студентами навчальних занять і виконання різноманітних 

завдань, передбачених навчальним планом. В ДВНЗ «ПДТУ» існує проблема 

відвідування занять студентами. Якими  ж причинами вони пояснюють свою 

відсутність на лекційних, семінарських і практичних заняттях?  

У відповідях на запитання «Якщо Ви пропускаєте заняття, то з яких 

причин?» (можна було відмітити декілька пунктів, отримано 871  

відповідь) студенти зазначили наступні причини: 161 (18%) відповідей – я 

іноді лінуюся, 143 (16%) – мене не цікавить предмет, 89 (10%) – мені не 

270; 45% 

139; 23% 

123; 20% 

70; 12% 

Я проти додаткових заходів 

Я за те, щоб підвищилась 
вимогливість  
викладачів, хоча, можливо, 
знизяться мої оцінки 
Я готовий на додаткові платні 
заняття в групі  
студентів, які бажають підвищити 
якість власної освіти 
Ваш варіант 



34 
 

подобається викладач, 242 (28%) – я працюю, 236 (27%) - тільки з поважних 

причин. 

Отримані результати анкетування свідчать про значну кількість 

студентів - 393 (44%) відповідей, які пропускають заняття з причин 

особистого небажання вчитися, якістю викладання та взаємовідносин між 

студентами і викладачами, у 242 (28%) відповідях пропуски занять студенти 

пояснюють складним економічним становищем внаслідок чого вони 

вимушені працювати. Тільки у 236 (27%) відповідях студентів зазначається, 

що вони пропускають заняття виключно з поважних причин. 

Ситуація, що склалася з відвідуванням студентами занять, безумовно 

впливає на результати навчання та якість підготовки молодих фахівців і 

потребує виправлення. 

 
ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Я іноді лінуюся 39 14 26 37 11 9 25 161 18 

Мене не цікавить 

предмет 
25 14 30 27 10 5 32 143 16 

Мені не подобається 

викладач 
19 10 8 13 4 3 32 89 10 

Я працюю 49 23 20 46 17 11 76 242 28 

З поважних причин 

(назвіть) 
45 34 32 47 12 24 42 236 27 

Всього відповіли 177 95 116 170 54 52 207 871 100 

 

 
 

 

22. Якби Ваш товариш захотів навчатися в ПДТУ за Вашою 
спеціальністю, щоб Ви йому порадили? (відмітьте тільки один пункт) 

 

Рівень довіри до навчального закладу з боку студентів може свідчити 

про якість освіти, що надається університетом, і є одним з  важливих 

критеріїв його престижності. Тому цікаво було дізнатися, що думають 

студенти про свій університет та якість навчального процесу в  ньому. На 

161; 19% 

143; 16% 

89; 10% 242; 28% 

236; 27% 

Я іноді лінуюся 

Мене не цікавить 
предмет 

Мені не подобається 
викладач 

Я працюю 

З поважних причин 
(назвіть) 



35 
 

запитання «Якби Ваш товариш захотів навчатися в ПДТУ за Вашою 

спеціальністю, щоб Ви йому порадили?» (з 625 студентів відповіли на 

запитання 618 (99%), утримались- 7(1%)  337 (51%) студентів відповіли, що 

порадили б своїм товаришам вступати до ДВНЗ «ПДТУ», 122 (19%) – 

подумати, тому що спеціальність важка для засвоєння, 117(18%) – подумати, 

тому що організація навчального процесу потребує вдосконалення, 45 (7%) – 

подумати, тому що якість викладання не на належному рівні, 35 (5%) – не 

вступати. 

Таким чином, більше половини опитаних студентів 337 (51%) 

задоволені навчанням в ДВНЗ «ПДТУ» і порадили б своїм товаришам і 

знайомим вступати до університету. В той же час висвітлилися і окремі 

проблеми в роботі навчального закладу, так  165 (25%)  студентів 

незадоволені організацією навчального процесу і якістю викладання, а 35 

(5%) студентів порадили б своїм товаришам і знайомим не вступати до 

університету.   

  
ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ 

Всьо 

го % 

Вступати 80 48 21 75 18 24 71 337 51 
Подумати, тому що 

спеціальність важка для  

засвоєння 

12 12 31 10 10 28 19 122 19 

Подумати, тому що 

організація навчального  

процесу потребує 

вдосконалення 

20 10 26 28 5 1 27 117 18 

Подумати, тому що якість 

викладання не на  

належному рівні 

7   6 18 0 0 14 45 7 

Не вступати 7 4 2 6 4 2 10 35 5 

Всього відповіли 126 74 86 137 37 55 141 656 100 

 

 
 

337; 51% 

122; 19% 

117; 18% 

45; 7% 35; 5% 
Вступати 

Подумати, тому що спеціальність 
важка для  
засвоєння 

Подумати, тому що організація 
навчального  
процесу потребує 
вдосконалення 
Подумати, тому що якість 
викладання не на  
належному рівні 
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ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ ПО УНІВЕРСИТЕТУ: 

 

1. переважна більшість студентів в цілому задоволена якістю 

навчання в ДВНЗ «ПДТУ» - 95% респондентів оцінили якість навчання, як 

високу і середню; 

2. студенти вважають основними компонентами якості освіти і яким 

параметрам приділяють найбільшу увагу при оцінці якості навчання. Так, 

найбільш важливими параметрами якості навчання, студенти вважають 

практичні знання, уміння і навички, які можна використовувати у 

професійній діяльності –23% та якість викладання –22%. Всі інші параметри 

практично в рівній мірі важливі для респондентів; 

3. більшість студентів вважають, що отримали за час навчання 

достатньо високий рівень освіти в школі - 67% відповідей, в коледжі - 28% 

відповідей. Хоча можливо їх самооцінка стосовно рівня своєї освіти в школі, 

коледжі дещо завищена; 

4. 62% респондентів в цілому задоволені оснащенням лабораторій. В 

той же час достатньо багато студентів 24% не змогли оцінити оснащеність 

лабораторій обладнанням для проведення лабораторних і практичних робіт.  

Це може бути пов'язане як з тим, що, наприклад, зі студентами  молодших 

курсів  не  часто проводяться лабораторні і практичні заняття, так і з 

недостатньо чітко сформульованим питанням; 

5. більша частина респондентів оцінили весь процес проходження 

практики позитивно, а саме: 26% повністю задоволені організацією практики, 

34% - задоволені частково. В той же час 14% студентів дали негативну 

оцінку, а 26% зовсім не змогли надати відповіді на дане запитання. Останній 

результат опитування можливо пов'язаний з тим, що студенти молодших 

курсів ще не проходили виробничу практику; 

6. переважна більшість студентів в цілому задоволена якістю 

викладання в ДВНЗ «ПДТУ» -  89% респондентів оцінили якість викладання 

на лекціях, семінарах і практичних заняттях, як високу і середню; 

7. 15% студентів потребують додаткової уваги. Викладачам потрібно 

постійно інформувати студентів про критерії оцінювання знань з навчальних 

дисциплін, звернувши особливу увагу на  студентів, які мають труднощі з 

цього питання; 

8. більшість студентів - 70%, вважає, що викладачі об'єктивно 

оцінюють рівень їхніх знань, 28% вважають, що оцінка знань студентів 

тільки частково об'єктивна. Всього 1% респондентів відмітили 

необ'єктивність оцінювання знань студентів викладачами; 

9. 92% студентів задоволені розкладом занять в ДВНЗ»ПДТУ» і 

оцінили його як зручний і нормальний; 

10. більшість студентів – 65% недостатньо уваги приділяють 

виконанню домашніх завдань, а це призводить до низького рівня знань та 

отримання незадовільних оцінок з навчальних дисциплін; 
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11. у взаємовідношеннях між викладачами і студентами існують 

проблеми на усіх без винятку факультетах в тій чи іншій мірі. Найбільше 

студенти скаржаться на непорозуміння – 30%, на байдужість, відсутність 

часу на студентів - 18%, на упередженість - 16%, на необ'єктивність -14%, 

також така характеристика, як «низький професійний рівень», відзначалася 

студентами практично на усіх факультетах, правда у невеликій кількості – 

6% відповідей. Таким чином, виявлені проблеми у взаємовідношеннях між 

викладачами і студентами досить серйозні  і потребують невідкладного 

вирішення; 

12. 87% студентів відзначили, що переважна більшість викладачів 

дотримуються на заняттях демократичного стилю спілкування, 9% – 

байдужого  стилю спілкування (ставляться до своїх обов'язків формально), а 

3% вважають, що деяких викладачів домінує авторитарний стиль 

спілкування (спілкуються зі студентами у жорсткій формі і не схильні до 

діалогу); 

13. студенти отримують необхідну їм інформацію про навчальний 

процес з усіх можливих джерел. В той же час, потрібно відмітити, що 

найчастіше студенти інформацію отримують від старости, куратора, 

викладача  та однокусників - 78% відповідей. Викликає подив і занепокоєння 

низький рівень інформативності сайту pstu.edu - всього 5% користуються 

ним, як джерелом інформації; 

14. 90% опитаних студентів спілкуються з викладачами переважно за 

допомогою Інтернету і телефонного зв'язку;  

15. сайт навчально-методичних матеріалів не користується великою 

популярністю у студентів- всього 24% опитаних користуються ним постійно. 

Тому необхідно провести аналіз роботи сайту з метою усунення можливих 

недоліків та вивчити думку студентів про те, яку корисну для них 

інформацію необхідно розміщувати на сайті та як поліпшити його роботу; 

16. 63% студентів у цілому задоволені роботою сайту, 37% 

респондентів незадоволені його роботою або зовсім ним не користуються, що 

свідчить про необхідність поліпшення роботи офіційного сайту ПДТУ, 

наповнення його інформацією корисною для здобувачів вищої освіти; 

17. студенти в тій чи іншій мірі користуються послугами бібліотеки це 

зазначено у  48% відповідях, крім того отримано 30% відповідей про 

відвідування бібліотеки всього 1-2 рази за навчальний рік, а ще 22% 

відповідей свідчать, що студенти взагалі не користуються бібліотекою. Це 

пов'язано, з одного боку, з легким доступом до навчальних матеріалів через 

електронну мережу, з іншого боку, небажанням відвідувати традиційні 

бібліотеки; 

18. найбільше навчальних матеріалів студенти отримують поза 

університетом у 25% відповідях зазначено, що головним джерелом 

інформації є Інтернет, також багато необхідної інформації студенти 

отримують у викладачів - 23% відповідей та сайті навчально-методичних 
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матеріалів ПДТУ – 17% відповідей, інші джерела навчальної інформації в тій 

чи іншій мірі використовуються студентами рівномірно; 

19. переважна більшість студентів університету задоволена або 

частково задоволена умовами, створеними в університеті для розвитку 

творчого і наукового потенціалу, талантів, занять спортом та громадською 

роботою, у 89% відповідях дається висока і середня оцінка вказаним 

параметрам, тільки у 11% відповідях висловлюється незадоволеність; 

20. у 42% відповідях виявлено, що студенти мають мотивацію до 

отримання якісних знань в той чи інший спосіб, у 11% відповідях надали 

власні пропозиції по покращенню навчального процесу. В той же час, у 43% 

відповідях студенти зазначили, що не бажають будь-яких змін, їх все 

влаштовує; 

21. значну кількість студентів - 44% відповідей, які пропускають 

заняття з причин особистого небажання вчитися, якістю викладання та 

взаємовідносин між студентами і викладачами, у 28% відповідях пропуски 

занять студенти пояснюють складним економічним становищем внаслідок 

чого вони вимушені працювати. Тільки у 27% відповідях студентів 

зазначається, що вони пропускають заняття виключно з поважних причин. 

Ситуація, що склалася з відвідуванням студентами занять, безумовно впливає 

на результати навчання та якість підготовки молодих фахівців і потребує 

виправлення; 

22. більше половини опитаних студентів 51% задоволені навчанням в 

ДВНЗ «ПДТУ» і порадили б своїм товаришам і знайомим вступати до 

університету. В той же час висвітлилися і окремі проблеми в роботі 

навчального закладу, так  25%  студентів незадоволені організацією 

навчального процесу і якістю викладання, а 5% студентів порадили б своїм 

товаришам і знайомим не вступати до університету.   
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ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСТІ 

НАВЧАННЯ В РОЗРІЗІ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

Цей розділ звіту присвячено порівняльному аналізу результатів 

опитування (анкетування) студентів 2-4 курсів ПДТУ з метою виявлення 

відмінності їх думок в залежності від факультету, на якому вони навчаються.  

Узагальнена інформація складається з описової частини, статистичних даних 

у вигляді таблиць, діаграм, графіків, коротких висновків на кожне з 22-х 

запитань анкети та загального висновку до всього розділу. 

У цьому розділі використано наступні скорочення та позначення: 

 

№ 

з/п 

Скорочення і 

позначення 
Повна назва приведених скорочень і позначень 

1 ФТТ факультет транспортних технологій 

2 ФМЗ факультет машинобудування та зварювання 

3 ФІТ факультет інформаційних технологій 

4 СГФ соціально-гуманітарний факультет 

5 МФ металургійний факультет 

6 ЕнФ енергетичний факультет 

7 ЕкФ економічний факультет 

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ОПИТУВАННЯ ПО 

ФАКУЛЬТЕТАХ, КУРСАХ, ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

 

Таблиця 1. Розподіл студентів за факультетами і курсами, чол. 

Курс ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ Всього 

2 31 42 41 53 9 27 44 247 

3 34 16 35 47 17 16 47 212 

4 58 15 6 23 9 12 43 166 

Всього відповіли 123 73 82 123 35 55 134 625 

 

Таблиця 2. Розподіл студентів за гендерною ознакою, чол. 

Стать ФТТ ФМЗ ФІТ СГФ МФ ЕнФ ЕкФ Всього 

ч 83 61 59 21 27 44 52 347 

ж 40 12 23 100 8 10 80 273 

0       2   1 2 5 

Всього відповіли 123 73 82 123 35 55 134 625 
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Рис. 1. Доля студентів що взяли участь в анкетуванні по факультетах 

 

 

 
 

Рис. 2. Доля студентів, що взяли участь в анкетуванні на курсах в розрізі 

факультетів, % 
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Рис. 3. Розподіл опитаних студентів за статтю в розрізі факультетів, % 
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1. Як Ви оцінюєте якість навчання в ПДТУ? (відмітьте тільки один пункт) 

 

Якість освіти, що отримують студенти за час навчання, один з 

найвагоміших показників роботи будь – якого закладу вищої освіти. Тому 

цікаво було дізнатися, як оцінюють рівень якості навчання в ПДТУ студенти 

різних факультетів університету? Відповідаючи на запитання «Як Ви 

оцінюєте якість навчання в «ПДТУ?» ( з 625 студентів відповіли на 

запитання 621(99%), утримались- 4(1%), найбільш високо оцінили якість 

навчання в ПДТУ студенти ФМЗ – 38%, ФТТ – 33%, МФ і ЕнФ по 31%, 

найменше високих оцінок виставили студенти СГФ – 25% і ФІТ – 20%, 

найбільшу кількість низьких оцінок якості навчання, з числа опитаних, 

поставили студенти МФ – 6%, ФІТ, СГФ і ЕкФ – по 5%, основна маса 

студентів на всіх факультетах вважають якість навчання в університеті  

середньою: найвищі оцінки за цей пункт виставили студенти ФІТ – 75%, 

СГФ – 70%, ЕкФ – 67%, найнижчу – ФМЗ – 59%. 

Таким чином, на підставі вище приведеного можна зробити висновок, 

що переважна більшість студентів у цілому задоволена якістю навчання в 

ДВНЗ «ПДТУ»: не менше 94% респондентів на кожному з факультетів 

оцінили якість навчання, як високу і середню. За сумою цих двох показників 

найбільше студентів, задоволених якістю навчання в університеті, 

навчаються на ФТТ – 98%, ФМЗ – 97%.  

Водночас на всіх факультетах є незначна кількість студентів, які 

відзначили низьку якість освіти: найбільше таких навчаються на МФ, ФІТ, 

СГФ і ЕкФ, на інших 2% – 4%.  

З метою усунення причин незадоволення студентів якістю навчання 

керівникам факультетів під час аналізу роботи за навчальний рік необхідно 

звернути увагу на цю проблему і вжити відповідних заходів.   

 

 
 

Рис. 1.1. Ступінь задоволеності якістю навчання в ПДТУ в розрізі  

факультетів, % 
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2. Закінчіть фразу «Для мене якість навчання - це перш за все…»? 

(можна відмітити декілька пунктів) 

 

Показовими є відповіді на запитання « Закінчить фразу « Для мене 

якість навчання – це перш за все…» (можна було відмітити декілька 

пунктів, отримано 1882 відповіді), що дають змогу зрозуміти, яким 

параметрам студенти різних факультетів приділяють найбільшу увагу при 

оцінці якості навчання.  

Отримано такі результати: 

1) моє бажання вчитися – цей параметр найбільше оцінили студенти 

СГФ і МФ по 16% відповідей, найменш важливим вважають його студенти 

ЕкФ – 9% відповідей, на інших факультетах відповіді респондентів 

коливалися в проміжку 12% –14%; 

2) якість викладання – більшість студентів з усіх факультетів вважають 

цей параметр одним з найбільш значущим за впливом на якість навчання. 

Найбільш високі оцінки виставили студенти СГФ і ЕнФ по 24% відповідей та 

ФІТ – 23% відповідей, на інших факультетах цей параметр респонденти 

оцінили в інтервалі від 20% (ФМЗ, МФ) до 22% (ФТТ); 

3) належне  матеріально-технічне оснащення навчального процесу – в 

цілому майже третина опитаних студентів оцінила цей параметр  позитивно. 

Найбільші оцінки дали ФМЗ – 14% відповідей, ФТТ – 13% і ФІТ –12% 

відповідей, найнижчу студенти СГФ – 8% відповідей, всі інші факультети –в 

інтервалі від 9% до 11% відповідей; 

4) повноцінне і різнобічне інформаційне забезпечення навчального 

процесу – важливим вважають цей параметр студенти МФ – 15% відповідей, 

менше за інших вважають цей параметр важливим студенти ФТТ – 8% 

відповідей, всі інші дали приблизно однакові оцінки від 9% до 12%; 

5) можливість та умови для реалізації своїх власних проектів, 

напрацювань і досліджень – більшість опитаних цей параметр не вважають 

надто важливим всього отримано по факультетам 138 відповідей. Найбільшу 

оцінку виставили студенти ФМЗ – 9 % відповідей, найнижчу - студенти ФТТ 

і МФ по 5 %, всі інші від 7% до 8% відповідей; 

6) фундаментальні знання, що знадобляться  у будь - якій сфері 

діяльності – отримані результати опитування  показують, що цей параметр 

вважають важливим доволі багато студентів. Найбільш позитивно його 

оцінили студенти ФТТ – 16% відповідей, ЕнФ і ЕкФ по 15% відповідей і МФ 

– 14% відповідей, найменшу оцінку дали студенти ФІТ – 7% відповідей. 

7) практичні уміння та навички, що можна використовувати в 

професійній діяльності – цей параметр за думкою студентів усіх факультетів 

є найбільш важливим в отриманні якісних знань та в майбутній професійній 

діяльності. Найбільш високо його оцінили студенти ФІТ і ЕкФ по 26% 

відповідей, найменше студенти МФ -19% відповідей, всі інші – в інтервалі 

від 20% до 23% відповідей. 
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Аналіз результатів опитування дає можливість зробити наступні 

висновки: найбільш важливими параметрами якості навчання більшість 

студентів вважають практичні знання, уміння і навички, що можна 

використовувати у професійній діяльності (найвище оцінили цей параметр 

студенти ФІТ і ЕКФ, найнижче – студенти МФ і ФМЗ), якість викладання 

(найвище оцінили цей параметр студенти ФІТ, СГФ і ЕнФ, найнижче – 

студенти ФМЗ і МФ), а також  фундаментальні знання, що знадобляться  у 

будь - якій сфері діяльності (найвище оцінили цей параметр студенти ФТТ, 

ЕнФ, ЕкФ і МФ, найнижче – студенти ФІТ), важливими, але менш 

пріоритетними вважають студенти факультетів параметри щодо різнобічного 

інформаційного забезпечення навчального процесу ( найвище його оцінили 

студенти МФ, ФМЗ і СГФ, найнижче – студенти ФТТ і ЕнФ) і можливості та 

умови для реалізації своїх власних проектів (найвище його оцінили студенти 

ФМЗ, ФІТ, ЕнФ і ЕКФ, найнижче – студенти ФТТ і МФ).  

Важливо також відмітити, що значна частина студентів на всіх 

факультетах визнають свою особисту відповідальність за якість навчання і 

вважають, що багато чого залежить від їхнього бажання вчитися (найбільше 

таких студентів на СГФ, МФ, ФТТ, найменше – на ЕкФ).  

 

 
 

Рис. 2.1. Що означає якісне навчання, % 

 

 

3. Як Ви оцінюєте в цілому рівень Вашої освіти, отриманої за час 

навчання в школі, коледжі? 

 

Важливим фактором успішного навчання в університеті є рівень  освіти 

отриманої студентами до вступу в ПДТУ в загальноосвітніх школах і 

закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Як же оцінюють студенти різних 
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факультетів рівень своїх знань, отриманих за час навчання в школах та 

коледжах? 

Відповідаючи на запитання «Як Ви оцінюєте в цілому рівень вашої  

освіти, отриманої за час навчання в школі, коледжі?» (можна було 

відмітити декілька пунктів,  отримано 882 відповіді),  значна кількість 

студентів всіх факультетів вважають високим рівень освіти, отриманої ними 

в школі: найбільш високо оцінили свій рівень освіти на ФІТ – 48% 

відповідей, СГФ – 40%, ФТТ – 38%, ЕкФ – 37%, більш скромнішими 

виявилися студенти ФМЗ – 24% і ЕнФ – 26% відповідей, переважна 

більшість студентів визнала рівень своїх знань середніми: найбільше таких 

на ФМЗ – 70%, СГФ і ЕнФ по 57%, найменше на ФІТ – 49%, на інших 

факультетах в інтервалі від 54% (ЕкФ) до 56% (МФ), приємно, що на всіх 

факультетах є студенти, які дуже самокритично оцінили свій рівень освіти, 

назвавши його низьким: так відповіли студенти ЕнФ –17%, МФ і ЕкФ по 9%, 

ФТТ і ФМЗ – 7% і 6% відповідно. 

Значна кількість студентів, випускників коледжів, також доволі високо 

оцінюють свій рівень знань: найбільш високо оцінили свої знання студенти 

ФТТ – 52% відповідей, МФ – 42%, ФІТ і ЕкФ – 35% і 34% відповідно, на 

інших факультетах від 27% до 29%, більшість студентів відмітили, що 

отримали середній рівень освіти  в коледжі: найбільше таких навчаються на 

ЕнФ – 73% відповідей, ФМЗ – 71%, СГФ – 63%, найменше на ФТТ – 44% і 

ФІТ – 49% відповідей, низьким визнали рівень своєї освіти, отриманої в 

коледжі, студенти тільки чотирьох факультетів: на СГФ – 9%, на ФІТ і ЕкФ 

по 8% та на ФТТ – 4%.  

Як бачимо, левова частка студентів на всіх факультетах визнала свій 

рівень освіти, отриманої поза університетом, високим і середнім: найбільші 

показники (сума цих рівнів) дають студенти Екф – 91%, ФТТ – 90%, ФІТ –  

83%, найменші – ФМЗ і ЕнФ по 53%. Аналізуючи дані результати, вважаємо, 

що самооцінка студентами рівня освіти, отриманої  до вступу в ПДТУ, м'яко 

кажучи, дещо завищена, тому що заявлений ними рівень освіти і навчальні 

здобутки цих студентів в університеті здебільшого не співпадають.  

Водночас на всіх факультетах є студенти (на ЕкФ та ЕнФ по 17%, на 

СГФ – 12%, на ФТТ і ФІТ по 11%, на МФ – 9% і на ФМЗ – 4%), які через 

низький рівень базової освіти зазнають великих труднощів під час навчання в 

університеті. У зв'язку з цим необхідно активніше застосовувати сучасні 

інноваційні методи викладання для цієї категорії студентів з метою 

досягнення необхідних навчальних результатів на основі змінення 

параметрів умов навчання та з урахуванням їх здібностей. 
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Рис. 3.1. Оцінка студентами рівня своєї освіти, отриманої за час навчання в 

школі, % від тих, що відповіли 

 

 
 

Рис. 3.2. Оцінка студентами рівня своєї освіти, отриманої за час навчання в 

коледжі, % від тих, що відповіли 

 

 

4. Задоволеність оснащенням лабораторій обладнанням для проведення 

лабораторних і практичних занять 

 

Оцінюючи параметр «Задоволеність оснащенням лабораторним 

обладнанням для проведення лабораторних і практичних занять» (з 625 

студентів відповіли на запитання 622 (99%), утримались- 3 (1%) більша 

частина студентів відмітили, що в цілому вони задоволені матеріально-

технічним оснащенням навчального процесу, а саме: найбільше задоволені 
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оснащенням лабораторій обладнанням студенти ФМЗ – 39%, ФІТ – 35%, 

найменше – на ЕкФ – 11% та СГФ – 15%, на інших факультетах в інтервалі 

від 20% (МФ) до 25% (ФТТ), задоволених частково найбільше на ЕнФ – 53%, 

МФ – 51%, ФІТ – 44%, найменше на СГФ – 30%, на інших факультетах від 

37% (ФМЗ) до 40% (ФТТ), найбільше студентів незадоволених цим 

параметром на ФІТ – 20%, ЕнФ – 18%, МФ –17%, на інших – в проміжку від 

10% (СГФ) до 15% (ФТТ). Не змогли оцінити цей параметр на ЕкФ – 50%, 

СГФ – 45%, ЕкФ – 37%, ФТТ – 20%, на інших факультетах в межах від 1% 

(ФІТ) до 12% (ФМЗ, МФ). 

Таким чином, більшість студентів на всіх факультетах університету в 

цілому задоволені оснащенням лабораторій обладнанням для проведення 

лабораторних і практичних робіт – число задоволених повністю або частково 

склало на чотирьох  факультетах понад 70% (ФІТ, ЕнФ, ФМЗ і МФ), ФТТ – 

65%, на двох – СГФ і ЕкФ – 45% і 49% відповідно. 

Але такі обнадійливі цифри не повинні вводити в оману, потрібно й 

надалі проводити активну роботу по оновленню і покращенню матеріально-

технічної бази навчального процесу. 

Також потрібно звернути увагу на той факт, що достатньо багато 

студентів, особливо на СГФ і ЕкФ, не змогли оцінити оснащеність 

лабораторій обладнанням для проведення лабораторних і практичних робіт.  

Це може бути пов'язане, як з тим, що на окремих факультетах зі 

студентами молодших курсів навчальним планом не передбачено проведення 

лабораторних і практичних занять, так і з недостатньо чітко сформульованим 

запитанням. 

 

 
 

Рис. 4.1. Оцінка оснащення лабораторій обладнанням, % 
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5. Як Ви оцінюєте рівень організації виробничої практики? 

 

Проходження виробничої практики студентами на різних факультетах 

відрізняється кількісними і якісними характеристиками (строками 

проведення, місцем проведення, залежністю від курсу навчання, складністю 

тощо). В цілому, більша частина респондентів, що відповіли на запитання 

«Як Ви оцінюєте рівень організації виробничої практики?»(з 625 

студентів відповіли на запитання 622 (99%), утримались- 3(1%) оцінили 

весь процес проходження практики позитивно: найбільший рівень 

задоволеності організацією виробничої практики продемонстрували студенти 

ФТТ – 33%, МФ і ФМЗ по 30%, СГФ – 27%, студенти інших факультетів в 

межах 21%–22 %, найбільше студентів, які частково  задоволені організацією 

практики, навчаються на ЕкФ – 40%, ФТТ – 37%, ЕнФ – 34%, ФМЗ – 33%, 

СГФ – 32%, на інших факультетах – 24% ФІТ і 28% МФ, найбільше низьких 

оцінок за рівень організації практики виставили студенти ЕкФ – 20%, ФІТ – 

18%, найменше – студенти МФ – 3% і СГФ – 8%. Водночас доволі багато 

студентів не змогли оцінити даний параметр: найбільше таких на МФ – 39 %, 

ФІТ – 37%, СГФ – 33%, найменше на ФТТ – 17%, ЕкФ – 18%. Це може бути 

пов'язано з тим, що студенти 2-х курсів, на окремих факультетах, ще не 

проходили виробничу практику.  

Таким чином, можна констатувати, що майже на всіх факультетах 

студенти в цілому задоволені рівнем організації виробничої практики і 

виставили високі та середні оцінки в межах від 45% (ФІТ) до 70% (ФТТ). 

Окремо слід звернути увагу на доволі високий відсоток студентів, які 

негативно оцінили рівень організації практики (найбільше таких на ЕкФ і 

ФІТ, найменше на МФ і СГФ), або не змогли його оцінити з тих чи інших 

причин (найбільше на МФ, ФІТ і СГФ, найменше на ФТТ і ЕкФ). Це може 

бути пов'язано з тим, що студенти 2-х курсів, на окремих факультетах, ще не 

проходили виробничу практику.  

Незважаючи на в цілому позитивні результати опитування студентів, 

можна зробити висновок, що організація виробничої практики на 

факультетах потребує удосконалення і нових підходів до її проведення. 
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Рис. 5.1. Задоволеність рівнем організації виробничої практики, % 

 

 

6. Визначте, наскільки глибоко і на сучасному рівні Вам надається 

професійна інформація на лекціях і практичних заняттях 
 

Одним з основних параметрів, за яким студенти визначали якість 

навчання, є якість викладання навчальних дисциплін. Тому цікаво було 

дізнатися, які відмінності будуть простежуватися у відповідях студентів 

різних  факультетів на наступне запитання анкети «Визначте, наскільки 

глибоко і на сучасному рівні Вам надається професійна інформація на 
лекціях і практичних заняттях?» ( з 625 студентів відповіли на запитання 

620 (99%), утримались - 5(1%). Аналіз отриманих результатів свідчить про 

те, що переважна більшість студентів позитивно оцінюють рівень викладання 

навчальних дисциплін викладачами університету: найбільше задоволені 

рівнем викладання студенти ФМЗ – 49%, ЕнФ – 42%, ФТТ – 39% та МФ – 

37%, на інших факультетах в межах від 30% (ЕкФ) до 34% (СГФ), найбільші 

середні оцінки виставили студенти СГФ – 59%, ЕкФ – 57%, ФТТ – 55%, ЕнФ 

– 54%, на інших факультетах – оцінили в інтервалі від 43% (ФМЗ) до 50% 

(ФІТ), негативно оцінили якість викладання і дали найбільше низьких оцінок 

студенти ФІТ – 19%, ЕкФ – 8%, ФМЗ – 7%, СГФ – 6%, на інших факультетах 

від 1% до 4%, не змогли оцінити цей параметр студенти МФ – 11%, ЕкФ – 

5% і ФТТ – 4%, на інших факультетах в межах 1%.  

Таким чином, можна зробити висновок, що на всіх факультетах 

переважна більшість студентів в цілому задоволена якістю викладання і 

оцінила рівень надання професійної інформації на лекціях, семінарах і 

практичних заняттях, як високий і середній. Найбільше студентів, які 

повністю і частково задоволені якістю викладання навчаються на ЕнФ – 97%, 

ФТТ – 94%, СГФ – 93%, на інших факультетах у діапазоні від 81% (ФІТ) до 

91% (ФМЗ).  
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Водночас на всіх факультетах є студенти, які незадоволені рівнем 

викладання навчальних дисциплін (найбільше на ФІТ, ЕкФ, ФМЗ, СГФ) і 

пропонують ширше застосовувати в навчальному процесі сучасні інноваційні 

методи викладання. 

 

 
 

Рис. 6.1. Задоволеність якістю викладання навчальних дисциплін, % 

 

 

7. Вам зрозумілі критерії оцінки Ваших знань, умінь і навичок, що 

використовуються викладачами? 

 

Окремо в дослідженні вивчався рівень поінформованості і розуміння 

студентами критеріїв оцінки їхніх знань, умінь і навичок, що використовують 

викладачі під час занять та контрольних заходів. Відповідаючи на запитання 

«Чи зрозумілі Вам критерії оцінки Ваших знань, умінь і навичок, що 

використовуються викладачами?» (з 625 студентів відповіли на 

запитання 614 (98%), утримались - 11(2%), переважна більшість студентів  

відповіли, що вони поінформовані, знають і розуміють критерії оцінки 

власних знань викладачами: найбільш поінформовані  студенти МФ – 91%, 

ФМЗ – 89%, ЕнФ – 88%, на інших факультетах в інтервалі від 81% (ЕкФ) до 

86% (ФТТ). При цьому залишається невеликий відсоток студентів, які 

зазначили, що їм критерії оцінювання не зовсім зрозумілі – на ЕкФ – 9%, на 

СГФ і ЕнФ по 8%, на ФТТ – 7%, також по 10% студентів на ФІТ, СГФ, ЕкФ 

та по 7% - на ФТТ і ФМЗ вважають, що критерії оцінювання не відповідають 

реальним вимогам до якості професійної підготовки. 

На підставі отриманих результатів опитування констатуємо, що 

переважній більшості студентів на всіх факультетах зрозумілі критерії оцінки 

їхніх знань: найбільш поінформованими є студенти МФ, ФМЗ, ЕнФ, ФТТ і 

ФІТ, трохи менше на СГФ і ЕкФ. 
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Крім цього, на всіх факультетах є студенти, яким або не зрозумілі 

критерії оцінювання знань – таких найбільше на ЕкФ, СГФ, ЕнФ і ФТТ, або 

за їх  точкою зору критерії не відповідають реальним вимогам до якості 

підготовки – таких найбільше на ФІТ, СГФ, ЕкФ, найменше на ЕнФ і МФ.  

Таким чином, усім викладачам потрібно постійно на протязі всього 

навчального року інформувати студентів про критерії оцінювання знань з 

навчальних дисциплін, звернувши особливу увагу на  студентів, які мають 

труднощі з цього питання. 

 

 
 

Рис. 7.1. Знання критеріїв оцінки знань, умінь і навичок, % 

 

 

8. Чи об’єктивно оцінюють викладачі рівень Ваших знань, умінь,  

навичок на екзаменах, заліках, модульному контролі тощо? 

 

Важливим елементом мотивації студентів до навчання є об'єктивність 

оцінювання їхніх навчальних досягнень. На запитання «Чи об'єктивно 

оцінюють рівень Ваших знань, умінь і навичок на екзаменах, заліках, 

модульному контролі тощо?» (з 625 студентів відповіли на запитання 618 

(99%), утримались - 7(1%) більшість студентів зазначили, що викладачі 

об'єктивно оцінюють рівень їхніх знань: найвищі оцінки виставили студенти 

ФМЗ – 78%, ФТТ і МФ по 77%, на інших факультетах в інтервалі від 62% 

(ЕкФ) до 73% (ФІТ), також ще частина респондентів вважають, що оцінка 

знань студентів тільки частково об'єктивна: найбільше таких на ЕкФ – 36%, 

СГФ – 30%, ЕнФ – 28% і ФІТ – 27%, на інших в інтервалі від 20%  (МФ) до 

23% (ФТТ), всього 6 респондентів, з них 3 на ЕкФ, відмітили необ'єктивність 

оцінювання знань студентів викладачами. 

Таким чином, результати опитування дають змогу зробити висновок, 

що переважна більшість студентів задоволена об'єктивністю оцінювання 

їхніх знань викладачами – не менше 97% респондентів на кожному з 
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факультетів оцінили цей параметр в цілому позитивно (об'єктивно або 

частково об'єктивно). Найбільше студентів, які відмітили об'єктивність 

викладачів при оцінці їхніх знань, на ФМЗ, ФТТ і МФ, найбільше студентів, 

які вважають, що викладачі частково об'єктивні при оцінці їхніх знань, на 

ЕкФ, СГФ, ЕнФ і ФІТ, незначна кількість студентів, тільки на чотирьох 

факультетах, вказали на необ'єктивність оцінювання їхніх знань: це студенти 

ЕкФ, МФ, ФМЗ і СГФ. 

 

 
 

Рис. 8.1. Об'єктивність оцінки знань, умінь і навичок студентів викладачами 

 

 

9. Як Вам здається, наскільки зручний розклад за яким Ви навчаєтесь? 
 

Рівень організації навчального процесу на факультетах відіграє 

важливу роль в забезпеченні якості навчання студентів. Цікаво було 

дізнатися відношення студентів до одного з основних параметрів організації 

навчального процесу–розкладу занять. Відповідаючи на запитання «Як Вам  

здається,  наскільки зручний розклад за яким Ви навчаєтесь?» (з 625 

студентів відповіли на запитання 620 (99%), утримались - 5(1%), доволі 

багато респондентів відмічають його зручність: найбільше задоволені 

студенти ФТТ – 52% і МФ – 51%, на інших – в проміжку від 41% (СГФ) до 

44% (ФІТ), багато студентів вважають його в цілому нормальним: найбільше 

таких на ФІТ – 52%, ФМЗ – 51%, СГФ і ЕнФ по 50%, на інших в інтервалі від 

31% (МФ) до 47% (ЕкФ), незадоволені розкладом занять і називають його 

незручним невеликі групи студентів: найбільше таких на МФ – 17%, ЕкФ – 

10%, СГФ – 9%, ФМЗ і ЕнФ по 7%, найменше незадоволених розкладом на 

ФТТ – 2% і ФІТ – 4%. 

Таким чином, можна констатувати, що не менше 90% студентів на 

кожному з факультетів задоволені розкладом занять і оцінили його, як 

зручний і нормальний. В той же час слід з’ясувати  причини незадоволення 
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студентів діючим розкладом занять на окремих факультетах (МФ, ЕкФ, СГФ, 

ФМЗ і ЕнФ) можливо це пов’язано з їхнім місцем проживання, матеріальним 

становищем тощо. 

 

 
 

Рис. 9.1. Задоволеність студентів розкладом занять, % 

 

 

10. Скільки часу Ви витрачаєте на самостійну підготовку в день? 
 

Постійна самостійна робота і систематичне виконання домашніх 

завдань студентами – це шлях до глибоких та якісних знань. Скільки ж часу 

витрачають студенти на різних факультетах університету на підготовку 

домашніх завдань? Даючи відповіді на запитання «Скільки часу Ви 

витрачаєте на самостійну підготовку в день?» (з 625 студентів відповіли 

на запитання 617 (99%), утримались – 8(1%), значна кількість респондентів 

зазначили, що приділяють цьому аспекту навчання менше години на день, 

так готуються до занять 40% студентів МФ, 25% – ЕнФ, 24% – ФТТ, 

найменше таких на ФІТ – 8% і СГФ – 10%, близько половини респондентів 

на кожному з факультетів зазначили, що займаються самопідготовкою 1-2 

години на день, найбільше таких на СГФ – 52%, на ЕнФ і ЕкФ по 49%, на 

ФТТ і МФ по 48%, 3-4 години на день присвячують самопідготовці 33% 

студентів ФМЗ, 29% – ФІТ, 28% – СГФ, по 25% студентів ФТТ і ЕкФ, 

найменше на МФ – 6% і ЕнФ – 11%, тільки незначна кількість студентів 

приділяють самопідготовці більше 4 годин на день: 21% на ФІТ, 15% на ЕнФ 

і 10% на СГФ, на інших факультетах від 3% до 8%. 

Як бачимо, отримані результати свідчать про те, що незначна частина 

студентів присвячують самопідготовці 3-4 години на день (найбільше таких 

навчаються на ФМЗ, ФІТ, СГФ ФТТ і ЕкФ, найменше на МФ і ЕнФ) ще 

менше студентів готуються до занять більше 4 годин (найбільше таких на 

ФІТ, ЕнФ і СГФ, найменше на ФТТ і МФ). 
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Водночас переважна більшість студентів на всіх факультетах ПДТУ 

недостатньо уваги приділяють виконанню домашніх завдань (найбільше 

таких студентів, що приділяють самопідготовці менше години або 1-2 години 

на день, навчається на МФ, ЕнФ, ФТТ і ЕкФ, трохи менше ФМЗ, ФІТ і СГФ), 

а це призводить до низького рівня знань та отримання незадовільних оцінок з 

навчальних дисциплін.  

 

 
 

Рис. 10.1. Витрати часу на самостійну підготовку завдань, % 

 

 

11. Які проблеми існують у Вас у взаємовідносинах з викладачами? 
(можна відмітити декілька пунктів) 

 

Показовими з точки зору існуючого мікроклімату на факультетах є 

відповіді на запитання про взаємовідносини між викладачами і студентами 

під час навчального процесу. Багато  відповідей студентів на запитання «Які 

проблеми існують у Вас у взаємовідносинах з викладачами?» (можна 

було відмітити декілька пунктів, отримано 797 відповідей)мають 

негативний відтінок. Відповіді студентів розподілилися наступним чином: 

1) непорозуміння – цей параметр отримав найбільше негативних 

відповідей: незадоволення виказали  46% студентів МФ, 35% – ЕнФ, по 34% 

– ФМЗ і ФІТ, по 29% – ЕкФ і ФТТ, найменша кількість незадоволених на 

СГФ – 22%; 

2) необ'єктивність – найбільше скаржаться на необ'єктивність студенти 

ФМЗ – 19%, СГФ – 17%, ЕкФ – 16% і ФТТ – 14%, найменше на ФІТ, ЕнФ і 

МФ від 6% до 8%; 

3) низький професійний рівень – на наявність таких фактів вказують 

студенти ФІТ – 10%, СГФ і ЕкФ по 8%, ФТТ – 5%, на інших - в межах 1%, 

студенти МФ за цим пунктом претензій не мають; 
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4) відсутність толерантності – про відсутність толерантності заявляють 

13% респондентів на МФ, 12% – на СГФ, по 9% – на ФТТ, ФМЗ і ЕнФ, по 6% 

– на ФІТ і ЕнФ; 

5) упередженість – найбільше студентів відзначають упередженість з 

боку викладачів на ФМЗ – 21% відповідей, на ЕнФ – 19%, на СГФ і ЕкФ по 

16%, ФТТ і ФІТ по – 13%, найменше на МФ – 8% ; 

6) байдужість, відсутність часу на студентів – за думкою студентів 

мало часу їм приділяють викладачі на ФІТ–22% відповідей, на ФТТ і МФ по 

21%, трохи менше таких відповідей респондентів отримано на ФМЗ, СГФ, 

ЕнФ і ЕкФ в інтервалі від 15% до 18%; 

7) некоректна поведінка – найчастіше некоректну поведінку викладачів 

відзначають студенти СФГ і ЕнФ по 10%, ФТТ і ФІТ по 9%, ЕкФ – 7%, на 

інших факультетах від 1% до 4% респондентів.  

Таким чином, аналіз отриманих результатів дає підстави констатувати, 

що у взаємовідношеннях між викладачами і студентами існують проблеми на 

усіх без винятку факультетах в тій чи іншій мірі. Найбільше студенти 

скаржаться на непорозуміння (найбільше на МФ, ЕнФ, ФМЗ, ФІТ і ЕкФ), на 

байдужість, відсутність часу на студентів (найбільше на ФІТ, ФТТ і МФ), на 

упередженість ( найбільше на ФМЗ, ЕнФ, СГФ і ЕкФ), на необ'єктивність 

(найбільше на ФМЗ, СГФ, ЕкФ, ФТТ), також така характеристика, як 

«низький професійний рівень», відзначалася студентами практично на усіх 

факультетах, правда у невеликій кількості відповідей (найбільше на ФІТ, 

СГФ і ЕкФ), є прояви некоректної поведінки викладачів по відношенню до 

студентів (найбільше таких проявів на СГФ, ЕнФ, ФТТ, ФІТ і ЕкФ). 

Виявлені проблеми у взаємовідношеннях по лінії викладач – студент 

досить серйозні, вони виявлені практично на всіх факультетах, і потребують 

додаткового вивчення і прийняття невідкладних управлінських рішень. 

 

 
 

Рис. 11.1. Проблеми у взаємовідносинах з викладачами, % 
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12. Якого стилю спілкування переважно дотримуються Ваші викладачі 

на заняттях? 
 

Не є секретом, що стиль педагогічного спілкування викладачів зі 

студентами значною мірою впливає на власну систему роботи викладача та 

ефективність викладання. Правильно знайдений індивідуальний стиль 

педагогічного спілкування сприяє розв'язанню багатьох проблем, що 

виникають під час навчального процесу.  

Як же оцінили студенти різних факультетів стиль спілкування своїх 

викладачів? 

Відповідаючи на запитання «Якого стилю спілкування переважно 

дотримуються Ваші викладачі на заняттях?» (з 625 студентів відповіли 

на запитання 621 (99%), утримались- 4(1%), більшість студентів на кожному 

з факультетів одностайно відзначили, що майже всі викладачі дотримуються 

на заняттях демократичного стилю спілкування: найбільше таких відповідей 

отримано на  МФ –94% і ЕнФ –91%, на інших факультетах в межах від 87% 

до 88%, водночас частина викладачів, за думкою студентів, дотримуються 

байдужого стилю спілкування (ставляться до своїх обов'язків формально) про 

це заявляють найбільше респондентів на ФІТ – 12%, ФМЗ і ЕкФ по 11%, 

трохи менше на ФТТ, СГФ, ЕнФ від 9% до 7%, найменше на МФ – 3%, 

незначна кількість студентів вважають, що у деяких викладачів домінує 

авторитарний стиль спілкування(спілкуються зі студентами у жорсткій формі 

і не схильні до діалогу) – найбільше таких відповідей отримано на ФТТ і 

СГФ по 4%, на інших – на рівні статистичної похибки від 1% до 3%. 

Отже, результати опитування показали, що, за думкою студентів, 

більшість викладачів на всіх факультетах дотримуються демократичного 

стилю спілкування зі студентами: надають їм свободу в навчальній 

діяльності, прислухаються до їхніх думок і реагують на їх запити ( найбільше 

таких відповідей надали студенти МФ і ЕнФ, на всіх інших – в межах 87% – 

88% відповідей на кожному з факультетів.  

Водночас частина респондентів відмітили негативні прояви окремих 

викладачів під час спілкування зі студентами – авторитаризм, зверхність 

(найбільше відповідей отримано на ФТТ і СГФ, на інших факультетах від 1% 

до 3%) і байдужість (найбільше відповідей на цей параметр надали студенти 

ФІТ, ФМЗ, ЕкФ, ФТТ, СГФ і ЕнФ, найменше студенти МФ). 

Незважаючи на переважну більшість позитивних відгуків респондентів, 

не можна залишати без уваги і окремі негативні прояви у спілкуванні 

викладачів зі студентами та провести на всіх факультетах відповідну роботу 

по їх усуненню. 
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Рис. 12.1. Оцінка стилю спілкування викладачів зі студентами, % 

 

 

13. Джерела інформації про розклад занять, консультацій, навчальних і 

позанавчальних заходів (можна відмітити декілька пунктів) 

 

Одним з важливих елементів навчального процесу є надання своєчасної 

інформації студентам про розклад занять, консультацій, навчальних і 

позанавчальних заходів, строки і порядок проведення навчального процесу 

тощо. 

Цікаво було  дізнатися, як організовано інформування студентів на 

факультетах з приведених вище питань, від кого, з яких джерел студенти 

отримують необхідну їм інформацію? 

На запитання «Джерела інформації про розклад занять, 

консультацій, навчальних і позанавчальних заходів» (можна було 

відмітити декілька пунктів, отримано 1392 відповіді)  отримано наступні 

відповіді: найчастіше на всіх факультетах студенти отримують необхідну їм 

інформацію від старости групи: найбільше таких відповідей дали 

респонденти на СГФ – 41%, ФМЗ – 37%, ФТТ – 35%, ФІТ – 34%, на інших 

факультетах в межах від 29% (ЕкФ) до 32% (МФ), другу сходинку за обсягом 

займає інформація отримана від кураторів або викладачів кафедр: доволі 

високо оцінили цей параметр на ЕнФ – 26% відповідей, ФТТ – 25%, на інших 

факультетах в проміжку від 21% до 23%, найменше на МФ – 18%, досить 

багато студентів зазначили, що отримують необхідну інформацію від 

однокурсників: про це заявили респонденти з ФІТ –23%, з СГФ і ЕнФ по 

22%, на інших факультетах – в інтервалі від 18% (МФ) до 21% (ЕкФ), значна 

частина студентів отримують необхідну їм інформацію на стендах і дошках 

оголошень: найчастіше цим джерелом інформації користуються студенти 

МФ – 24%, найрідше – СГФ – 11%, на інших факультетах від 15% (ФТТ, 
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ФМЗ) до 19% (ФІТ), найменший обсяг інформації студенти отримують  на 

сайті  pstu.edu всього від 2% (ФІТ) до 8% (ЕкФ), незначна кількість студентів 

взагалі не цікавляться будь-якою інформацією про навчальний процес і 

позанавчальні заходи – таких на факультетах на рівні статистичної похибки 

від 1% до 3%. 

Проаналізувавши результати опитування, можемо засвідчити, що 

студенти отримують необхідну їм інформацію про навчальний процес і 

позанавчальні заходи з усіх можливих джерел. Особливо слід відмітити 

роботу всіх старостів груп, тому що саме від них студенти на всіх 

факультетах  отримують найбільший обсяг корисної інформації (найбільше 

на СГФ, ФМЗ, ФТТ і ФІТ, найменше на ЕкФ і ЕнФ), важливим джерелом 

інформації є повідомлення кураторів курсів і викладачів (найбільше 

студентів користується цим джерелом інформації на ЕнФ і ФТТ, найменше 

на МФ), доволі великий обсяг інформації, за словами студентів, вони 

отримують у своїх однокурсників (найчастіше цим джерелом інформації 

користуються студенти ФІТ, СГФ і ЕнФ, найрідше – МФ), доволі велика 

кількість респондентів читають інформацію на стендах і дошках оголошень 

(найчастіше студенти МФ, ФІТ, ЕкФ і ЕнФ, найрідше студенти СГФ), 

найменше інформації студенти отримують на сайті pstu.edu – всього від 3% 

до 8%, не цікавляться будь-якою інформацією про навчальний процес і 

позанавчальні заходи на всіх факультетах незначна кількість студентів в 

межах від 1% до 3%. 

 

 
 

Рис. 13.1. Джерела інформації про розклад занять, % 
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14. Які дистанційні засоби спілкування з викладачами Ви 

використовуєте? (можна відмітити декілька пунктів) 

 

Сучасні засоби комунікації дають можливість студентам постійно 

підтримувати дистанційний зв'язок з викладачами. Яким засобам спілкування 

з викладачами вони надають перевагу свідчать результати відповідей на 

запитання «Які дистанційні засоби спілкування з викладачами Ви 

використовуєте?» ( можна було відмітити декілька пунктів, отримано 864  

відповіді). Було отримано такі відповіді: студенти всіх факультетів зазначили, 

що для дистанційного спілкування з викладачами вони надають перевагу 

електронній пошті: найбільше її використовують студенти  ФІТ – 51%, СГФ 

–46%, ЕнФ і ЕкФ по 40%, на інших факультетах від 31% (ФТТ) до 36% 

(ФМЗ) та телефонному зв'язку: найбільше його використовують студенти 

МФ – 45%, ФТТ і ЕнФ по 43%, найменше на ФІТ – 23%, на інших 

факультетах в інтервалі від 34% (СГФ) до 38% (ФМЗ), незначна частина 

студентів використовують для спілкування чати, форуми і сайти: найбільше 

таких на ЕкФ – 19%, ФІТ – 17%, ФМЗ – 16%, найменше на МФ – 6%,  на 

інших факультетах в межах 9%–10%, також на всіх факультетах є студенти, 

які не користуються дистанційним спілкуванням з викладачами взагалі: 

таких найбільше навчається на ФТТ –16% і МФ –15%, найменше – на ЕкФ і 

ЕнФ по 6%, на інших від 9% до 11%. 

Отже, можна констатувати, що на кожному з факультетів більшість 

опитаних студентів спілкуються з викладачами переважно за допомогою 

електронної пошти і телефонного зв'язку (найбільше  використовують ці два 

засоби  студенти ЕнФ, СГФ і МФ, на інших факультетах в межах 74%–75%), 

ще незначна частина студентів використовують для спілкування чати, 

форуми і сайти (найбільше на ЕкФ, ФІТ і ФМЗ, найменше на МФ). 

Також на всіх без винятку факультетах є студенти, які з невідомих 

причин зовсім не спілкуються з викладачами (найбільше таких на ФТТ і МФ, 

найменше на ЕнФ і ЕкФ). 

 

 
 

Рис. 14.1. Дистанційні засоби спілкування з викладачами, % 
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15. Як часто Ви користуєтеся сайтом навчально-методичних матеріалів 

ПДТУ? 
 

Частота використання студентами сайту навчально-методичних 

матеріалів свідчать про його наповнення якісною інформацією необхідною  

їм для самопідготовки та використання в навчальному процесі. Як оцінили 

студенти роботу сайту видно з їх відповідей на запитання « Як часто Ви 

користуєтеся сайтом навчально-методичних матеріалів ПДТУ?» (з 625 

студентів відповіли на запитання 621 (99%), утримались- 4(1%). В цілому 

студенти на всіх факультетах у своїх відповідях так оцінили роботу сайту: 

найбільше респондентів, які постійно користуються вказаним сайтом 

упродовж семестру на ФТТ – 40%, ФМЗ – 28% і МФ –27%, найменше на 

СГФ – 8% і ЕнФ – 18%, переважна більшість студентів користуються сайтом 

за потребою кілька разів за семестр: найбільше студенти ЕнФ – 54%, СГФ – 

47%, МФ і ЕкФ по 46%, на інших факультетах в інтервалі від 44% (ФТТ) до 

41% (ФМЗ, ФІТ), студентів, які користуються сайтом 1-2 рази за весь час 

навчання найбільше на СГФ –34% і ЕкФ – 21%, найменше на ФТТ – 10% і 

ФМЗ – 13%, на інших факультетах майже однаково в інтервалі від 16% (ЕнФ) 

до 19% (ФІТ), також є частина студентів, які ніколи ним не користуються: 

найбільше таких на ФІТ – 20% і ФМЗ – 18%, найменше на ФТТ – 6%, на 

інших факультетах від 9% до 12% респондентів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сайт навчально-методичних 

матеріалів не користується великою популярністю у студентів – всього 24% 

опитаних на всіх факультетах користуються ним постійно (найчастіше сайт 

відвідують студенти ФТТ, ФМЗ і МФ, найрідше студенти СГФ), переважна 

більшість студентів на всіх факультетах користується ним в залежності від 

потреби – кілька разів за семестр (найчастіше студенти ЕнФ, СГФ, МФ, ЕкФ 

і ФТТ, трохи рідше – ФМЗ і ФІТ), доволі значна кількість студентів 

звертаються до послуг сайту всього 1-2 рази за весь період навчання в 

університеті (найбільше таких на СГФ, ЕкФ і ФІТ, найменше на ФТТ і ФМЗ), 

крім цього, на всіх факультетах є студенти, які ніколи не користуються 

сайтом навчально-методичних матеріалів (найбільше їх на ФІТ і ФМЗ, 

найменше на ФТТ, на інших факультетах від 9% до 11%).  

Отримані результати свідчать, що більшість студентів факультетів в 

більшій чи меншій мірі користуються інформацією, розміщеною на сайті 

навчально-методичних матеріалів. Водночас турбує невелика кількість 

студентів, які постійно ним користуються впродовж семестру, що змушує 

провести моніторинг роботи сайту з метою виявлення та усунення можливих 

недоліків і вивчити думку студентів про те, яку важливу і корисну для них 

інформацію необхідно розміщувати на сайті та як поліпшити його роботу. 
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Рис. 15.1. Частота використання сайту навчально-методичних матеріалів, % 

 

 

16. Чи задоволені Ви роботою офіційного Web-сайту ПДТУ (pstu.edu)? 

 

Офіційний Web-сайт університету – це його своєрідна візитна картка в 

мережі Інтернет. Головне його завдання – формування позитивного іміджу 

навчального закладу в потенційних споживачів освітніх послуг: абітурієнтів, 

здобувачів вищої освіти, їх батьків, підприємств, установ і організацій тощо. 

Популярність Web-сайту залежить від багатьох складових, але одною з 

найбільш важливих є якість і корисність інформації, яку студенти можуть 

використовувати в навчальному процесі. Тому дуже важливо було дізнатися 

про відношення студентів до якості роботи Web-сайту ПДТУ.  

На запитання «Чи задоволені Ви роботою офіційного Web-сайту  

(pstu.edu)?» (з 625 студентів відповіли на запитання 621 (99%), 

утримались- 4 (1%) відповіді по факультетам розподілилися наступним 

чином: найбільше задоволені роботою сайту студенти ФМЗ –28%, ЕкФ –25% 

і ФТТ – 23%, найменше студенти ЕнФ – 15%, на інших факультетах 

рівномірно в інтервалі від 19% (СГФ) до 21% (ФІТ), переважна більшість 

студентів роботою сайту ПДТУ задоволені частково: найбільше таких на 

ФТТ – 48%, на МФ, ЕкФ і ЕнФ по 41%, на інших факультетах число частково 

задоволених складає від 36% (ФМЗ, СГФ) до 39% (ФІТ), водночас є значна 

кількість студентів, які незадоволені його роботою: найбільше незадоволених 

респондентів навчаються на ЕкФ – 27%, ЕнФ – 25% і МФ – 23%, найменше - 

на ФІТ – 13% і ФМЗ – 14%, також на всіх факультетах є студенти, які  ніколи 

не користуються офіційним Web-сайтом ПДТУ: найбільше їх на ФІТ – 27%, 

найменше на ФТТ і ЕкФ по 7%, МФ –15%, на інших факультетах від 19% 

(ЕнФ) до 23% (СГФ).   
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Аналіз результатів опитування свідчить, що на кожному з факультетів 

більшість студентів у цілому задоволені (найбільше на ФМЗ, ЕкФ і ФТТ, 

найменше на ЕнФ) або частково задоволені роботою сайту (найбільше на 

ФТТ, МФ, ЕкФ і ЕнФ, на інших факультетах в межах від 36% до 39%), 

водночас всі інші студенти або незадоволені роботою Web-сайту (найбільше 

таких на ЕкФ, ЕнФ і МФ, найменше на ФМЗ і ФІТ), або зовсім ним не 

користуються (найбільше їх на ФІТ, СГФ і ФМЗ, найменше на ФТТ і ЕкФ). 

Незважаючи на позитивну в цілому оцінку роботи офіційного сайту 

ПДТУ, вважаємо, що необхідно постійно удосконалювати його роботу, а 

саме: наповнювати його обов'язковою інформацією, що передбачена 

чинними нормативними документами у галузі освіти, а також необхідною і 

корисною для використання студентами в освітньому процесі та 

позанавчальних заходах. 

 

 
 

Рис. 16.1. Оцінка роботи офіційного Web-сайту ПДТУ, % 

 

 

17. Як часто Ви користуєтеся бібліотекою (читальним залом і 

абонементом) ПДТУ? 

 

Достатньо важливим параметром при оцінці інформаційного  

забезпечення навчального процесу є оцінка рівня задоволеності студентів 

роботою бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ». Тому цікаво було дізнатися, як часто 

студенти  різних факультетів користуються послугами бібліотеки?  

На запитання «Як часто Ви користуєтеся бібліотекою (читальним 

залом і абонементом) ПДТУ ?» (з 625 студентів відповіли на запитання 

618 (99%), утримались - 7(1%) було отримано такі відповіді: незначна 

кількість опитаних студентів користуються послугами бібліотеки постійно 

(декілька разів на тиждень): найчастіше це роблять студенти МФ – 10%, ЕнФ 

– 9%, ФМЗ – 8% і ФТТ – 7%, найменше  на ФІТ – 1%, на ЕкФ і СГФ – 

відповідно 4% і 5%, трохи більше студентів користуються бібліотекою іноді 
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(1-2 рази на місяць): таких студентів найбільше на ФМЗ – 37% і ЕнФ – 35%, 

найменше на ФІТ і ЕкФ по 11%, а на інших факультетах від 17% до 24%, 

доволі велика група студентів користується бібліотекою час від часу (1-2 

рази за семестр): перед тут ведуть студенти ЕнФ – 36%, ФМЗ – 24% і ЕкФ – 

23%, на інших факультетах майже однаково від 18% (ФТТ) до 21% (МФ), 

переважна більшість студентів відвідує бібліотеку дуже рідко (1-2 рази за 

навчальний рік): найбільше таких на СГФ – 38%, ФТТ – 35%, ФІТ – 31% і 

ЕкФ – 30%, найменше на ЕнФ – 13%, на всіх інших факультетах від 20% до 

24%, також на всіх факультетах є контингент студентів, які ніколи за час 

навчання не відвідували бібліотеку: найбільше їх на ФІТ – 38% і ЕкФ – 32%, 

найменше на ЕнФ – 7% і ФМЗ – 11%, на інших факультетах в інтервалі від 

17% (ФТТ) до 21% (МФ). 

Результати опитування свідчать про те, що студенти в тій чи іншій мірі 

користуються послугами бібліотеки: найчастіше (декілька разів на тиждень) 

це роблять студенти МФ, ЕнФ, ФТТ і ФМЗ, найрідше – ФІТ,  частина 

студентів відвідують бібліотеку іноді (1-2 рази на місяць): найбільше таких 

на ФМЗ і ЕнФ, найменше на ФІТ і ЕкФ, значна частина студентів на всіх 

факультетах користується бібліотекою рідко (1-2 рази на семестр): найбільше 

їх на ЕнФ, ФМЗ і ЕкФ, найменше на ФТТ і ФІТ,  крім того, на факультетах є 

доволі великі групи студентів, які користуються бібліотекою в разі крайньої 

необхідності (всього 1-2 рази за навчальний рік): таких студентів найбільше 

навчається на СГФ, ФТТ, ФІТ і ЕкФ, найменше на ЕнФ, також на кожному 

факультеті є студенти, які взагалі не користуються бібліотекою: найбільше їх 

на ФІТ і ЕкФ, найменше таких на ЕнФ і ФМЗ.  

Як бачимо, отримані результати опитування підтверджують, що в 

сучасних умовах традиційні бібліотеки поступово втрачають роль головного 

джерела інформації для студентів. Це пов'язано з розвитком інформаційних 

технологій, що забезпечують легкий доступ до навчальних матеріалів і будь-

якої інформації через електронну мережу Інтернет. 

 

 
 

Рис. 17.1. Частота користування бібліотекою ПДТУ, % 
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18. Джерела отримання навчальних матеріалів (можна відмітити декілька 

пунктів) 

 

Важливим параметром організації навчального процесу є забезпечення 

студентів необхідними для навчання науковою літературою, підручниками, 

посібниками і методичними матеріалами. Щоб з'ясувати, як і з яких джерел 

студенти на різних факультетах університету отримують необхідні навчальні 

матеріали, їм було запропоновано відповісти на запитання «Джерела 

отримання навчальних матеріалів» ( можна було відмітити декілька 

пунктів, отримано 1841  відповідь). 

Було отримано такі відповіді: частина респондентів отримують 

навчальні матеріали в бібліотеці ( найбільше відповідей отримано на ФМЗ і 

ЕнФ по 22%, найменше – на ФІТ і ЕкФ по 7% і ФТТ – 9%, на інших – в 

межах 11% – 12%), значна частина студентів отримують їх у викладачів 

(частіше цим джерелом користуються студенти ФІТ – 26%, ЕнФ і ЕкФ по 

25% і СГФ –24%, рідше студенти ФМЗ – 19%), придбають навчальні 

матеріали  на кафедрі невелика кількість студентів (найбільше їх на ФТТ – 

8% і СГФ – 7%, найменше на ЕнФ – 3%, на інших в межах 5% – 6%), купую в 

кіосках, це джерело найменш популярне серед студентів (найкращий 

показник у ФТТ – 16%, на ФМЗ і ЕнФ студенти не використовують це 

джерело, на інших факультетах – 1%), значно частіше студенти на всіх 

факультетах користуються джерелами отримання навчальних матеріалів 

такими, як: знаходять на сайті навчально-методичних матеріалів ПДТУ 

(найбільше відповідей отримано від респондентів з МФ – 22%, ФМЗ – 19%, 

ФТТ і ЕкФ по 18%, на інших факультетах в інтервалі від 13% до 15%) та 

беруть навчальні матеріали у друзів і знайомих ( частіше користуються цим 

джерелом студенти ФМЗ – 25% і ФІТ – 16%, рідше на ФТТ і ЕкФ по 9%, на 

інших факультетах у межах 11% – 12%),  переважна більшість студентів 

знаходять необхідні їм матеріали та інформацію в Інтернеті (найбільш часто 

це джерело використовують студенти СГФ – 32%, ФІТ і ЕкФ по 30%, 

найменше ФМЗ – 10%, на інших від 20% (ФТТ) до 26% (МФ), не 

користуються не одним з вказаних джерел з усіх факультетів тільки по 1% 

студентів на ЕнФ і ЕкФ. 

На підставі отриманих результатів анкетування студентів можна 

зробити висновок, що для отримання необхідних навчальних матеріалів вони 

використовують всі наявні джерела. Найбільш популярними і затребуваними 

джерелами є Інтернет (частіше використовують на СГФ, ФІТ і ЕкФ, рідше на 

ФМЗ), і викладачі ( частіше звертаються до них студенти ФІТ, ЕнФ, ЕкФ і 

СГФ, рідше – ФМЗ), в меншому обсязі використовують інформацію, 

розміщену на сайті навчально-методичних матеріалів (частіше це роблять 

студенти МФ, ФМЗ, ФТТ і ЕкФ, рідше – на СГФ,ФІТ і ЕнФ), беруть у друзів 

і знайомих ( частіше користуються цим джерелом студенти ФМЗ і ФІТ, 

рідше ФТТ і ЕнФ) та бібліотеці (частіше отримують навчальні матеріали в 

бібліотеці студенти ФМЗ і ЕнФ, рідше студенти ФІТ і ЕкФ), найменш 
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популярними джерелами серед студентів є придбання навчальних матеріалів 

на кафедрах (найбільше студентів скористалися цим джерелом на ФТТ і 

СГФ, найменше на ЕнФ) та особливо у кіосках (найбільше на ФТТ, інші 

факультети на рівні 1%). Також тільки на ЕнФ і ЕкФ по одному респонденту 

зазначили, що будь-яка інформація та джерела її отримання їх зовсім не 

цікавлять. 

 

 
 

Рис. 18.1. Джерела отримання навчальних матеріалів, % 

 

 

19. Чи задоволені Ви умовами для реалізації свого творчого і наукового 
потенціалу, талантів? (можна відмітити декілька пунктів) 

 

Важливою складовою якісного навчання є духовний розвиток 

особистості. Для виконання цього завдання університет повинен створювати 

умови для розвитку наукового і творчого потенціалу, талантів студентів, 

стимулювати бажання до саморозвитку і самовдосконалення. Про умови 

створені в університеті ми дізнаємося з відповідей студентів на питання   

«Чи задоволені Ви умовами для реалізації свого творчого і наукового 
потенціалу, талантів?» ( можна було відмітити декілька пунктів, 

отримано 2659  відповідей).  

1) умови для проведення власних досліджень – найбільш  задоволені 

цим параметром студенти ФМЗ – 52%, ЕнФ – 50%, СГФ – 41%, найменше на 

ФІТ – 23%, на інших факультетах в проміжку 31% – 34%, задоволених 

частково найбільше на ФІТ і МФ по 59%, СГФ – 49%, найменше на ФМЗ 

33%, на інших факультетах в проміжку 46% – 47%, найбільше не 

задоволених умовами для досліджень студентів на ЕкФ – 22%, ФТТ – 19% і 

ФІТ – 18%, найменше на ЕнФ 4%, на інших факультетах в проміжку від 10% 

до 15%; 
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2) можливості й умови для написання наукових робіт – отримано такі 

відповіді: найбільш задоволені студенти ЕнФ – 55%, ФМЗ – 54% і ФТТ – 

53%, відповідей, найменше на ЕкФ – 43% і МФ – 40%, частково задоволених 

найбільше на ЕкФ – 52%, СГФ і МФ по 48%, найменше на ФМЗ – 35% і ФІТ 

– 39%, незначна кількість студентів не задоволені цим параметром: 

найбільше їх на ФМЗ – 11%, ФІТ і МФ по 9%, ЕкФ – 8%, найменше на ЕнФ – 

4%, ФТТ і СГФ по 6 %; 

3) умови для занять спортом – більшість студентів на всіх факультетах 

задоволені цим параметром найбільше таких на ФМЗ – 76 %, ЕнФ – 59%, 

ЕкФ – 58%, найменше на ФТТ – 52%, частково задоволених більше на МФ – 

45%, ФТТ – 41% і СГФ – 38%, найменше на ФМЗ – 21%, на інших 

факультетах в проміжку від 27% до 30%, найбільше не задоволених умовами 

для занять спортом на ФІТ – 17%, ЕнФ – 14%, СГФ і ЕкФ по 12 %, найменше 

ФМЗ – 3% і ФТТ – 7%, у студентів МФ будь-які претензії відсутні; 

4) умови  для занять художньою самодіяльністю – цим параметром 

найбільш задоволені студенти ФІТ – 56%, ЕнФ – 52% і ФМЗ – 50% 

відповідей, менше студенти СГФ – 42% і МФ – 43%, частково задоволених 

найбільше на МФ – 50%, СГФ – 48%, ЕнФ – 40% і ЕкФ – 38%, на інших в 

межах 33% – 34%, не задоволених цим параметром найбільше на ФТТ – 19%, 

ФМЗ – 16%, ЕкФ – 15%, найменше на МФ – 7% і ЕнФ – 8%;  

5) умови для занять громадською роботою – задоволені створеними 

умовами найбільше студенти МФ – 63%, ЕнФ – 57%, ФТТ – 55%, менше на 

СГФ – 46%, на інших факультетах в інтервалі від 50% до 52%, найбільше 

частково задоволених на СГФ – 46%, ФТТ і ФІТ по 43%, менше на МФ і ЕнФ 

по 37%,  найбільше не задоволених цим параметром  на ФМЗ і ЕкФ по 10 %, 

СГФ – 8%, найменше на ФТТ – 2%, ФІТ – 5% і ЕнФ – 6%, у студентів МФ 

будь-які претензії відсутні. 

Проаналізувавши відповіді студентів на поставлене запитання, можемо 

констатувати, що в цілому переважна більшість студентів університету 

задоволена або частково задоволена умовами, створеними в університеті та 

на факультетах для розвитку творчого і наукового потенціалу, талантів, 

занять спортом та громадською роботою, тільки незначна кількість студентів 

на всіх факультетах виказали своє незадоволення вказаними параметрами. 

Водночас виявлено, що студенти різних факультетів віддають перевагу 

одним параметрам над іншими. Так, умовами для проведення власних 

досліджень найбільше задоволені та частково задоволені студенти ЕнФ, СГФ 

і МФ, найменше ЕкФ, найбільше незадоволених цим параметром на ЕкФ, 

ФТТ і ФІТ; найбільше задоволених і частко задоволених умовами для 

написання наукових робіт на ЕнФ, ФТТ і СГФ, найменше на ФМЗ, 

незадоволених цим параметром найбільше на ФМЗ, ФІТ, МФ і ЕкФ, 

найменше на ЕнФ, ФТТ і СГФ; умовами для занять спортом найбільше 

задоволені та частково задоволені студенти МФ, ФМЗ і ФТТ, найменше на 

ФІТ, найбільше незадоволених цим параметром на ФІТ, ЕнФ, СГФ і ЕкФ, 

найменше на ФМЗ і ФТТ, студенти МФ не дали негативних оцінок; 
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найбільше задоволених і частково задоволених умовами для занять 

художньою самодіяльністю студентів навчаються на МФ, ЕнФ. СГФ і ФІТ, 

найменше на ФТТ, найбільше незадоволених цим параметром студентів на 

ФТТ, ФМЗ і ЕкФ, найменше на МФ і ЕнФ; умовами для занять громадською 

роботою найбільше задоволені та частково задоволені студенти МФ, ФТТ, 

ФІТ і ЕнФ, трохи менше на СГФ, ФМЗ і ЕкФ,  найбільше незадоволених цим 

параметром на ФМЗ, ЕкФ і СГФ, найменше на ФТТ і ФІТ, у студентів МФ 

будь-які претензії відсутні. 
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Рис. 19.1. Задоволеність умовами для реалізації творчого і наукового 

потенціалу, талантів, % 
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20. На які додаткові заходи Ви готові піти, щоб підвищити власний 

рівень освіти в університеті? 
 

Важливим параметром якості освіти є мотивація самих студентів до 

отримання якісних знань. Тому цікаво було дізнатися, як студенти різних 

факультетів ставляться до запропонованих додаткових заходів щодо 

поліпшення власних знань, яке їх власне бачення вирішення цього питання?  

На поставлене запитання «На які додаткові заходи Ви готові піти, щоб 

підвищити власний рівень освіти в університеті?»( з 625 студентів 

відповіли на запитання 602 (96%), утримались - 23(4%) майже половина  

респондентів на всіх факультетах відмітили, що вони виступають проти 

додаткових заходів: найбільше таких на МФ – 59%, ФТТ – 56%, ФІТ – 47%, 

на інших факультетах майже однаково в межах від 37% (ЕнФ) до 41 % (ЕкФ), 

частина студентів підтримують підвищення вимогливості викладачів, навіть 

якщо знизяться їх оцінки: найбільше таких студентів на СГФ – 31%, ЕкФ – 

25% і ФІТ – 24%, найменше на ФМЗ – 15%, майже однаково на ЕнФ і МФ – 

18% і 19% відповідно, радує, що на факультетах є студенти, які готові брати 

участь в додаткових платних заняттях у групі студентів, які бажають 

підвищити якість власної освіти: найбільше таких навчаються на ЕнФ – 35% і 

ЕкФ – 24%, найменше на МФ – 13%, на інших факультетах в інтервалі від 

17% до 20%, всі інші респонденти мають з цього приводу власні пропозиції: 

найбільше студентів, які запропонували своє бачення вирішення цього 

питання навчаються на ФМЗ – 27%, найменше на ФТТ – 4%, на всіх інших 

факультетах в проміжку від 9% до 13%.  

Таким чином, результати опитування свідчать, що думки студентів 

щодо проведення додаткових заходів для підвищення рівня власної освіти 

розділилися майже порівну: одна частина студентів виступає проти будь-

яких додаткових заходів і змін, інша половина хоче змін і готова, навіть, до 

деяких тимчасових незручностей, ще незначна частина студентів має свої 

пропозиції з цього приводу. 

Найбільше студентів, які виступають проти додаткових заходів, 

навчаються на МФ, ФТТ і ФІТ, найменше на ЕнФ, найбільше студентів, які 

виступають за підвищення вимогливості викладачів та впровадження 

платних додаткових занять навчаються на ЕнФ, ЕкФ, СГФ, найменше на 

ФМЗ і МФ, найбільше студентів, які у своїх відповідях надали власні 

пропозиції щодо покращенню навчального процесу, навчаються на ФМЗ, 

СГФ, ЕнФ і ЕкФ, найменше на ФТТ. 
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Рис. 20.1. Додаткові заходи для підвищення якості власної освіти 
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декілька пунктів) 
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найчастіше вказують на це студенти ЕкФ – 15%, ФТТ і ФМЗ по 11%, на 

інших факультетах рідше в межах 6% –7%. 

Отримані результати анкетування свідчать, що значна кількість 

студентів не відвідують заняття з об'єктивних причин: вимушені працювати 

(найбільше таких на ЕкФ, МФ, ФТТ і СГФ, найменше на ФІТ) або 

пропускають заняття тільки з поважних причин ( найбільше їх на ЕнФ, ФМЗ, 

найменше на ЕкФ і МФ), також достатньо багато студентів на всіх 

факультетах, які пропускають заняття з суб'єктивних причин: посилаються на 

свою лінь (найбільше таких на ФТТ, ФІТ, СГФ і МФ, найменше на ЕкФ і 

ФМЗ), пояснюють тим, що їх не цікавить предмет (найбільше таких 

навчаються на ФІТ, МФ і СГФ, найменше на ЕнФ) та тим, що їм не 

подобається викладач (найбільше таких  відповідей отримано на ЕкФ, ФТТ і 

ФМЗ, на інших – 6% –7%).  

Ситуація, що склалася з відвідуванням студентами занять, дуже 

складна, її вирішення залежить від багатьох чинників. Але вона, безумовно, 

дуже негативно впливає на результати навчання та якість підготовки 

молодих фахівців, тому потребує нових підходів для її виправлення. 

 

 
 

Рис. 21.1. Причини пропуску навчальних занять 

 

 

22. Якби Ваш товариш захотів навчатися в ПДТУ за Вашою  
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знайомим, які планують вступати до ДВНЗ «ПДТУ»? Відповіді на запитання 

«Якби Ваш товариш захотів навчатися в ПДТУ за Вашою спеціальністю, 
щоб Ви йому порадили?» (з 625 студентів відповіли на запитання 618 

(99%), утримались - 7(1%) виявили відмінності у відповідях респондентів в 

залежності від факультету їхнього навчання. Переважна більшість опитаних 

студентів відповіли, що порадили б своїм товаришам вступати до ДВНЗ 

«ПДТУ»: найбільше таких відповідей надали студенти ФМЗ – 65%, ФТТ – 

63% і СГФ – 55%, найменше – ФІТ – 24%, на інших факультетах від 43% 

(ЕнФ) до 50% (ЕкФ), значна частина студентів порадили б подумати перед 

вступом, тому що спеціальність важка для засвоєння: так вважають  51% 

студентів ЕнФ, 36 % – ФІТ, 27 % – МФ, на інших факультетах в інтервалі від 

9% (ФТТ) до 16% (ФМЗ), найменше застережень з цього приводу у студентів 

СГФ – 7%, частина респондентів порадили б друзям подумати, тому що, на їх 

погляд, організація навчального процесу в ПДТУ потребує вдосконалення: 

найчастіше це відмічають студенти ФІТ – 30%, СГФ – 21% і ЕкФ – 19%, 

найменше студенти ЕнФ – 2%, на інших факультетах у межах від 13% до 

16%, студенти чотирьох факультетів порадили б своїм товаришам перед 

вступом подумати, тому що, на їхню думку, якість викладання навчальних 

дисциплін в університеті не на належному рівні: так вважають 13% студентів 

СГФ, 10% – ЕкФ, 7% – ФІТ і 6% – ФТТ, на інших факультетах така проблема 

відсутня, незначна кількість студентів на всіх факультетах порадили б своїм 

друзям не вступати в ПДТУ: найбільше таких на МФ – 11%, найменше на 

ФІТ – 3%, на всіх інших від 4% до 7 %.  

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість студентів на всіх 

факультетах, за винятком ФІТ, задоволені навчанням в ДВНЗ «ПДТУ» і 

порадили б своїм товаришам і знайомим вступати до університету 

(найбільше таких на ФМЗ, ФТТ і СГФ, найменше на ФІТ), незначна кількість 

студентів порадили б своїм товаришам не вступати до університету 

(найбільше таких на МФ, ЕкФ, ФТТ, найменше на ФІТ). 

Водночас є багато респондентів, які порадили б своїм товаришам перед 

вступом звернути увагу на окремі проблеми навчання в ПДТУ, а саме: обрана 

спеціальність може бути важкою для засвоєння (найбільше на це вказують у 

своїх відповідях студенти ЕнФ, ФІТ і МФ, найменше СГФ і ФТТ),   на 

недосконалість навчального процесу (найбільше на це звертають увагу 

студенти ФІТ, СГФ і ЕкФ, найменше ЕнФ) та якість викладання предметів 

(найбільше відмічали цю проблему студенти СГФ, ЕкФ, ФІТ і ФТТ, на інших 

факультетах з цього параметру претензії відсутні). 
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Рис. 22.1. Оцінка престижності навчання в ПДТУ 
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ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ В РОЗРІЗІ ФАКУЛЬТЕТІВ: 

 
1. Переважна більшість студентів у цілому задоволена якістю 

навчання в ДВНЗ «ПДТУ»: не менше 94% респондентів на кожному з 

факультетів оцінили якість навчання, як високу і середню. За сумою цих двох 

показників найбільше студентів, задоволених якістю навчання в університеті, 

навчаються на ФТТ – 98%, ФМЗ – 97%.  

Водночас на всіх факультетах є незначна кількість студентів, які 

відзначили низьку якість освіти: найбільше таких навчаються на МФ, ФІТ, 

СГФ і ЕкФ, на інших 2% – 4%.  

2. Найбільш важливими параметрами якості навчання більшість 

студентів вважають практичні знання, уміння і навички, що можна 

використовувати у професійній діяльності (найвище оцінили цей параметр 

студенти ФІТ і ЕКФ, найнижче – студенти МФ і ФМЗ), якість викладання 

(найвище оцінили цей параметр студенти ФІТ, СГФ і ЕнФ, найнижче – 

студенти ФМЗ і МФ), а також  фундаментальні знання, що знадобляться  у 

будь - якій сфері діяльності (найвище оцінили цей параметр студенти ФТТ, 

ЕнФ, ЕкФ і МФ, найнижче – студенти ФІТ), важливими, але менш 

пріоритетними вважають студенти факультетів параметри щодо різнобічного 

інформаційного забезпечення навчального процесу ( найвище його оцінили 

студенти МФ, ФМЗ і СГФ, найнижче – студенти ФТТ і ЕнФ) і можливості та 

умови для реалізації своїх власних проектів (найвище його оцінили студенти 

ФМЗ, ФІТ, ЕнФ і ЕКФ, найнижче – студенти ФТТ і МФ).  

Важливо також відмітити, що значна частина студентів на всіх 

факультетах визнають свою особисту відповідальність за якість навчання і 

вважають, що багато чого залежить від їхнього бажання вчитися (найбільше 

таких студентів на СГФ, МФ, ФТТ, найменше – на ЕкФ). 

3. Левова частка студентів на всіх факультетах визнала свій рівень 

освіти, отриманої поза університетом, високим і середнім: найбільші 

показники (сума цих рівнів) дають студенти Екф – 91%, ФТТ – 90%, ФІТ –  

83%, найменші – ФМЗ і ЕнФ по 53%. Аналізуючи дані результати, вважаємо, 

що самооцінка студентами рівня освіти, отриманої  до вступу в ПДТУ, м'яко 

кажучи, дещо завищена, тому що заявлений ними рівень освіти і навчальні 

здобутки цих студентів в університеті здебільшого не співпадають.  

Водночас на всіх факультетах є студенти (на ЕкФ та ЕнФ по 17%, на 

СГФ – 12%, на ФТТ і ФІТ по 11%, на МФ – 9% і на ФМЗ – 4%), які через 

низький рівень базової освіти зазнають великих труднощів під час навчання в 

університеті. 

4. Більшість студентів на всіх факультетах університету в цілому 

задоволені оснащенням лабораторій обладнанням для проведення 

лабораторних і практичних робіт – число задоволених повністю або частково 

склало на чотирьох факультетах понад 70% (ФІТ, ЕнФ, ФМЗ і МФ), ФТТ – 

65%, на двох – СГФ і ЕкФ – 45% і 49% відповідно. 
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Також потрібно звернути увагу на той факт, що достатньо багато 

студентів, особливо на СГФ і ЕкФ, не змогли оцінити оснащеність 

лабораторій обладнанням для проведення лабораторних і практичних робіт. 

Це може бути пов'язане, як з тим, що на окремих факультетах зі студентами 

молодших курсів навчальним планом не передбачено проведення 

лабораторних і практичних занять, так і з недостатньо чітко сформульованим 

запитанням. 

5. Майже на всіх факультетах студенти в цілому задоволені рівнем 

організації виробничої практики і виставили високі та середні оцінки в межах 

від 45% (ФІТ) до 70% (ФТТ). 

Окремо слід звернути увагу на доволі високий відсоток студентів, які 

негативно оцінили рівень організації практики (найбільше таких на ЕкФ і 

ФІТ, найменше на МФ і СГФ), або не змогли його оцінити з тих чи інших 

причин (найбільше на МФ, ФІТ і СГФ, найменше на ФТТ і ЕкФ). Це може 

бути пов'язано з тим, що студенти 2-х курсів, на окремих факультетах, ще не 

проходили виробничу практику. 

6. На всіх факультетах переважна більшість студентів в цілому 

задоволена якістю викладання і оцінила рівень надання професійної 

інформації на лекціях, семінарах і практичних заняттях, як високий і 

середній. Найбільше студентів, які повністю і частково задоволені якістю 

викладання навчаються на ЕнФ – 97%, ФТТ – 94%, СГФ – 93%, на інших 

факультетах у діапазоні від 81% (ФІТ) до 91% (ФМЗ).  

Водночас на всіх факультетах є студенти, які незадоволені рівнем 

викладання навчальних дисциплін (найбільше на ФІТ, ЕкФ, ФМЗ, СГФ) і 

пропонують ширше застосовувати в навчальному процесі сучасні інноваційні 

методи викладання. 

7. Усім викладачам потрібно постійно на протязі всього навчального 

року інформувати студентів про критерії оцінювання знань з навчальних 

дисциплін, звернувши особливу увагу на студентів, які мають труднощі з 

цього питання. 

8. результати опитування дають змогу зробити висновок, що 

переважна більшість студентів задоволена об'єктивністю оцінювання їхніх 

знань викладачами – не менше 97% респондентів на кожному з факультетів 

оцінили цей параметр в цілому позитивно (об'єктивно або частково 

об'єктивно). Найбільше студентів, які відмітили об'єктивність викладачів при 

оцінці їхніх знань, на ФМЗ, ФТТ і МФ, найбільше студентів, які вважають, 

що викладачі частково об'єктивні при оцінці їхніх знань, на ЕкФ, СГФ, ЕнФ і 

ФІТ, незначна кількість студентів, тільки на чотирьох факультетах, вказали 

на необ'єктивність оцінювання їхніх знань: це студенти ЕкФ, МФ, ФМЗ і 

СГФ. 

9. Не менше 90% студентів на кожному з факультетів задоволені 

розкладом занять і оцінили його, як зручний і нормальний. В той же час слід 

з’ясувати причини незадоволення студентів діючим розкладом занять на 
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окремих факультетах (МФ, ЕкФ, СГФ, ФМЗ і ЕнФ) можливо це пов’язано з 

їхнім місцем проживання, матеріальним становищем тощо. 

10. Незначна частина студентів присвячують самопідготовці 3-4 години 

на день (найбільше таких навчаються на ФМЗ, ФІТ, СГФ ФТТ і ЕкФ, 

найменше на МФ і ЕнФ) ще менше студентів готуються до занять більше 4 

годин (найбільше таких на ФІТ, ЕнФ і СГФ, найменше на ФТТ і МФ). 

Водночас переважна більшість студентів на всіх факультетах ПДТУ 

недостатньо уваги приділяють виконанню домашніх завдань (найбільше 

таких студентів, що приділяють самопідготовці менше години або 1-2 години 

на день, навчається на МФ, ЕнФ, ФТТ і ЕкФ, трохи менше ФМЗ, ФІТ і СГФ), 

а це призводить до низького рівня знань та отримання незадовільних оцінок з 

навчальних дисциплін.  

11. У взаємовідношеннях між викладачами і студентами існують 

проблеми на усіх без винятку факультетах в тій чи іншій мірі. Найбільше 

студенти скаржаться на непорозуміння (найбільше на МФ, ЕнФ, ФМЗ, ФІТ і 

ЕкФ), на байдужість, відсутність часу на студентів ( найбільше на ФІТ, ФТТ і 

МФ), на упередженість (найбільше на ФМЗ, ЕнФ, СГФ і ЕкФ), на 

необ'єктивність (найбільше на ФМЗ, СГФ, ЕкФ, ФТТ), також така 

характеристика, як «низький професійний рівень», відзначалася студентами 

практично на усіх факультетах, правда у невеликій кількості відповідей 

(найбільше на ФІТ, СГФ і ЕкФ), є прояви некоректної поведінки викладачів 

по відношенню до студентів (найбільше таких проявів на СГФ, ЕнФ, ФТТ, 

ФІТ і ЕкФ). 

Виявлені проблеми у взаємовідношеннях по лінії викладач – студент 

досить серйозні, вони виявлені практично на всіх факультетах, і потребують 

додаткового вивчення і прийняття невідкладних управлінських рішень. 

12. За думкою студентів, більшість викладачів на всіх факультетах 

дотримуються демократичного стилю спілкування зі студентами: надають їм 

свободу в навчальній діяльності, прислухаються до їхніх думок і реагують на 

їх запити ( найбільше таких відповідей надали студенти МФ і ЕнФ, на всіх 

інших – в межах 87% – 88% відповідей на кожному з факультетів.  

Водночас частина респондентів відмітили негативні прояви окремих 

викладачів під час спілкування зі студентами – авторитаризм, зверхність 

(найбільше відповідей отримано на ФТТ і СГФ, на інших факультетах від 1% 

до 3%) і байдужість (найбільше відповідей на цей параметр надали студенти 

ФІТ, ФМЗ, ЕкФ, ФТТ, СГФ і ЕнФ, найменше студенти МФ). 

13. Студенти отримують необхідну їм інформацію про навчальний 

процес і позанавчальні заходи з усіх можливих джерел. Особливо слід 

відмітити роботу всіх старостів груп, тому що саме від них студенти на всіх 

факультетах отримують найбільший обсяг корисної інформації (найбільше на 

СГФ, ФМЗ, ФТТ і ФІТ, найменше на ЕкФ і ЕнФ), важливим джерелом 

інформації є повідомлення кураторів курсів і викладачів (найбільше 

студентів користується цим джерелом інформації на ЕнФ і ФТТ, найменше 

на МФ), доволі великий обсяг інформації, за словами студентів, вони 
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отримують у своїх однокурсників (найчастіше цим джерелом інформації 

користуються студенти ФІТ, СГФ і ЕнФ, найрідше – МФ), доволі велика 

кількість респондентів читають інформацію на стендах і дошках оголошень 

(найчастіше студенти МФ, ФІТ, ЕкФ і ЕнФ, найрідше студенти СГФ), 

найменше інформації студенти отримують на сайті pstu.edu – всього від 3% 

до 8%, не цікавляться будь-якою інформацією про навчальний процес і 

позанавчальні заходи на всіх факультетах незначна кількість студентів в 

межах від 1% до 3%. 

14. На кожному з факультетів більшість опитаних студентів 

спілкуються з викладачами переважно за допомогою електронної пошти і 

телефонного зв'язку (найбільше використовують ці два засоби студенти ЕнФ, 

СГФ і МФ, на інших факультетах в межах 74-75%), ще незначна частина 

студентів використовують для спілкування чати, форуми і сайти (найбільше 

на ЕкФ, ФІТ і ФМЗ, найменше на МФ). 

Також на всіх без винятку факультетах є студенти, які з невідомих 

причин зовсім не спілкуються з викладачами (найбільше таких на ФТТ і МФ, 

найменше на ЕнФ і ЕкФ). 

15. Сайт навчально-методичних матеріалів не користується великою 

популярністю у студентів – всього 24% опитаних на всіх факультетах 

користуються ним постійно (найчастіше сайт відвідують студенти ФТТ, ФМЗ 

і МФ, найрідше студенти СГФ), переважна більшість студентів на всіх 

факультетах користується ним в залежності від потреби – кілька разів за 

семестр (найчастіше студенти ЕнФ, СГФ, МФ, ЕкФ і ФТТ, трохи рідше – 

ФМЗ і ФІТ), доволі значна кількість студентів звертаються до послуг сайту 

всього 1-2 рази за весь період навчання в університеті (найбільше таких на 

СГФ, ЕкФ і ФІТ, найменше на ФТТ і ФМЗ), крім цього, на всіх факультетах є 

студенти, які ніколи не користуються сайтом навчально-методичних 

матеріалів (найбільше їх на ФІТ і ФМЗ, найменше на ФТТ, на інших 

факультетах від 9% до 11%).  

16. На кожному з факультетів більшість студентів у цілому задоволені 

(найбільше на ФМЗ, ЕкФ і ФТТ, найменше на ЕнФ) або частково задоволені 

роботою сайту (найбільше на ФТТ, МФ, ЕкФ і ЕнФ, на інших факультетах в 

межах від 36% до 39%), водночас всі інші студенти або незадоволені 

роботою Web-сайту (найбільше таких на ЕкФ, ЕнФ і МФ, найменше на ФМЗ 

і ФІТ), або зовсім ним не користуються (найбільше їх на ФІТ, СГФ і ФМЗ, 

найменше на ФТТ і ЕкФ). 

17. Студенти в тій чи іншій мірі користуються послугами бібліотеки: 

найчастіше (декілька разів на тиждень) це роблять студенти МФ, ЕнФ, ФТТ і 

ФМЗ, найрідше – ФІТ, частина студентів відвідують бібліотеку іноді (1-2 

рази на місяць): найбільше таких на ФМЗ і ЕнФ, найменше на ФІТ і ЕкФ, 

значна частина студентів на всіх факультетах користується бібліотекою рідко 

(1-2 рази на семестр): найбільше їх на ЕнФ, ФМЗ і ЕкФ, найменше на ФТТ і 

ФІТ, крім того, на факультетах є доволі великі групи студентів, які 

користуються бібліотекою в разі крайньої необхідності (всього 1-2 рази за 
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навчальний рік): таких студентів найбільше навчається на СГФ, ФТТ, ФІТ і 

ЕкФ, найменше на ЕнФ, також на кожному факультеті є студенти, які взагалі 

не користуються бібліотекою: найбільше їх на ФІТ і ЕкФ, найменше таких на 

ЕнФ і ФМЗ.  

Як бачимо, отримані результати опитування підтверджують, що в 

сучасних умовах традиційні бібліотеки поступово втрачають роль головного 

джерела інформації для студентів. Це пов'язано з розвитком інформаційних 

технологій, що забезпечують легкий доступ до навчальних матеріалів і будь-

якої інформації через електронну мережу Інтернет. 

18. Для отримання необхідних навчальних матеріалів студенти 

використовують всі наявні джерела. Найбільш популярними і затребуваними 

джерелами є Інтернет (частіше використовують на СГФ, ФІТ і ЕкФ, рідше на 

ФМЗ), і викладачі (частіше звертаються до них студенти ФІТ, ЕнФ, ЕкФ і 

СГФ, рідше – ФМЗ), в меншому обсязі використовують інформацію, 

розміщену на сайті навчально-методичних матеріалів (частіше це роблять 

студенти МФ, ФМЗ, ФТТ і ЕкФ, рідше – на СГФ,ФІТ і ЕнФ), беруть у друзів 

і знайомих ( частіше користуються цим джерелом студенти ФМЗ і ФІТ, 

рідше ФТТ і ЕнФ) та бібліотеці (частіше отримують навчальні матеріали в 

бібліотеці студенти ФМЗ і ЕнФ, рідше студенти ФІТ і ЕкФ), найменш 

популярними джерелами серед студентів є придбання навчальних матеріалів 

на кафедрах (найбільше студентів скористалися цим джерелом на ФТТ і 

СГФ, найменше на ЕнФ) та особливо у кіосках (найбільше на ФТТ, інші 

факультети на рівні 1%). Також тільки на ЕнФ і ЕкФ по одному респонденту 

зазначили, що будь-яка інформація та джерела її отримання їх зовсім не 

цікавлять. 

19. В цілому переважна більшість студентів університету задоволена 

або частково задоволена умовами, створеними в університеті та на 

факультетах для розвитку творчого і наукового потенціалу, талантів, занять 

спортом та громадською роботою, тільки незначна кількість студентів на всіх 

факультетах виказали своє незадоволення вказаними параметрами. 

Водночас виявлено, що студенти різних факультетів віддають перевагу 

одним параметрам над іншими. Так, умовами для проведення власних 

досліджень найбільше задоволені та частково задоволені студенти ЕнФ, СГФ 

і МФ, найменше ЕкФ, найбільше незадоволених цим параметром на ЕкФ, 

ФТТ і ФІТ; найбільше задоволених і частко задоволених умовами для 

написання наукових робіт на ЕнФ, ФТТ і СГФ, найменше на ФМЗ, 

незадоволених цим параметром найбільше на ФМЗ, ФІТ, МФ і ЕкФ, 

найменше на ЕнФ, ФТТ і СГФ; умовами для занять спортом найбільше 

задоволені та частково задоволені студенти МФ, ФМЗ і ФТТ, найменше на 

ФІТ, найбільше незадоволених цим параметром на ФІТ, ЕнФ, СГФ і ЕкФ, 

найменше на ФМЗ і ФТТ, студенти МФ не дали негативних оцінок; 

найбільше задоволених і частково задоволених умовами для занять 

художньою самодіяльністю студентів навчаються на МФ, ЕнФ. СГФ і ФІТ, 

найменше на ФТТ, найбільше незадоволених цим параметром студентів на 
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ФТТ, ФМЗ і ЕкФ, найменше на МФ і ЕнФ; умовами для занять громадською 

роботою найбільше задоволені та частково задоволені студенти МФ, ФТТ, 

ФІТ і ЕнФ, трохи менше на СГФ, ФМЗ і ЕкФ,  найбільше незадоволених цим 

параметром на ФМЗ, ЕкФ і СГФ, найменше на ФТТ і ФІТ, у студентів МФ 

будь-які претензії відсутні. 

20. Результати опитування свідчать, що думки студентів щодо 

проведення додаткових заходів для підвищення рівня власної освіти 

розділилися майже порівну: одна частина студентів виступає проти будь-

яких додаткових заходів і змін, інша половина хоче змін і готова, навіть, до 

деяких тимчасових незручностей, ще незначна частина студентів має свої 

пропозиції з цього приводу. 

Найбільше студентів, які виступають проти додаткових заходів, 

навчаються на МФ, ФТТ і ФІТ, найменше на ЕнФ, найбільше студентів, які 

виступають за підвищення вимогливості викладачів та впровадження 

платних додаткових занять навчаються на ЕнФ, ЕкФ, СГФ, найменше на 

ФМЗ і МФ, найбільше студентів, які у своїх відповідях надали власні 

пропозиції щодо покращенню навчального процесу, навчаються на ФМЗ, 

СГФ, ЕнФ і ЕкФ, найменше на ФТТ. 

21. Значна кількість студентів не відвідують заняття з об'єктивних 

причин: вимушені працювати (найбільше таких на ЕкФ, МФ, ФТТ і СГФ, 

найменше на ФІТ) або пропускають заняття тільки з поважних причин 

(найбільше їх на ЕнФ, ФМЗ, найменше на ЕкФ і МФ), також достатньо 

багато студентів на всіх факультетах, які пропускають заняття з суб'єктивних 

причин: посилаються на свою лінь (найбільше таких на ФТТ, ФІТ, СГФ і 

МФ, найменше на ЕкФ і ФМЗ), пояснюють тим, що їх не цікавить предмет 

(найбільше таких навчаються на ФІТ, МФ і СГФ, найменше на ЕнФ) та тим, 

що їм не подобається викладач (найбільше таких відповідей отримано на 

ЕкФ, ФТТ і ФМЗ, на інших – 6% –7%).  

22. Більшість студентів на всіх факультетах, за винятком ФІТ, 

задоволені навчанням в ДВНЗ «ПДТУ» і порадили б своїм товаришам і 

знайомим вступати до університету (найбільше таких на ФМЗ, ФТТ і СГФ, 

найменше на ФІТ), незначна кількість студентів порадили б своїм товаришам 

не вступати до університету (найбільше таких на МФ, ЕкФ, ФТТ, найменше 

на ФІТ). 

Водночас є багато респондентів, які порадили б своїм товаришам перед 

вступом звернути увагу на окремі проблеми навчання в ПДТУ, а саме: обрана 

спеціальність може бути важкою для засвоєння (найбільше на це вказують у 

своїх відповідях студенти ЕнФ, ФІТ і МФ, найменше СГФ і ФТТ), на 

недосконалість навчального процесу (найбільше на це звертають увагу 

студенти ФІТ, СГФ і ЕкФ, найменше ЕнФ) та якість викладання предметів 

(найбільше відмічали цю проблему студенти СГФ, ЕкФ, ФІТ і ФТТ, на інших 

факультетах з цього параметру претензії відсутні). 

 

 


