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1. Актуальність і методологія дослідження.
Дане дослідження започатковано адміністрацією Університету і має за мету визначення
настроїв та оціночних суджень студентів КУ імені Б.Грінченка щодо змісту, умов та якості
навчання в стінах даного вузу. Окрім того, тут розглянуто і деякі аспекти умов життя студентів
та їх побажання щодо покращення різних сторін освітнього процесу та студентського життя.
Для участі в опитуванні обрано студентів 3го курсу всіх факультетів та інститутів КУ імені
Б.Грінченка (суцільний відбір). Опитування проводилось 3-22 грудня 2019 року, тобто в
період, коли студенти вже могли більшою мірою оцінити всі сильні та слабкі сторони свого
навчання протягом 2,5 років. Цікавим є те, що багато студентів не лише надають відгук про
нововведення в Університеті, але й дають рекомендації щодо запровадження інших
нововведень або корекції існуючих. Таким чином, менеджмент університетської організації
отримує зворотній зв’язок, спрямований на покращення взаєморозуміння зі споживачами
своїх послуг та сигнал до необхідності вживання можливих заходів для поліпшення деяких
сторін навчального процесу.

Метою даного дослідження є визначення оцінок та настроїв студентів КУ ім. Бориса Грінченка
щодо навчального процесу та умов студентського життя.
Об’єкт дослідження – третьокурсники КУ ім. Бориса Грінченка (денна форма навчання).
Предмет дослідження – оцінки та настрої студентів третього курсу КУ ім. Бориса Грінченка
щодо навчального процесу та умов студентського життя.
Метод дослідження – опитування (електронне анкетування) студентів КУ ім. Бориса
Грінченка.

Процедура і методика дослідження:
В середині 2019-2020 навчального року студентів третього курсу було запрошено взяти участь
у даному дослідженні. Польовий етап (заповнення електронних анкет) тривав 3-22 грудня,
завдяки чому отримано 837 анкет, що складає 74% від загальної кількості студентів третього
курсу (1129 осіб). Отже, висновки даного дослідження можна вважати репрезентативними
і розповсюджувати як на всю генеральну сукупність, так і по окремих факультетах (окрім
Педагогічного інституту, де участь у дослідженні взяли всього 39% студентів 3го курсу) –
Таблиця 1.
Слід відмітити, що електронне опитування на відміну від паперового дозволяє автоматично
контролювати повноту заповнення анкети, таким чином, всі отримані анкети є коректно та
повністю заповнені.
Анкета дослідження містить 23 запитання, серед яких є 1 відкрите, 1 напівзакрите запитання
та два закриті табличні запитання (див. Анкету у Додатку).
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Для роботи з масивом отриманих даних анкети внесено до спеціальної програми SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences), після чого здійснено перевірку та обробку масиву
даних.
Таблиця 1
Загальна та опитана кількість студентів третього курсу
Опитано,

Всього,

Опитано,

осіб

осіб

%

Інститут журналістики

146

174

84

Інститут людини

88

138

64

Інститут мистецтв

86

141

61

Інститут філології

160

213

75

Історико-філософський факультет

62

62

100

Педагогічний інститут

57

147

39

Факультет здоров’я, фізичного виховання та спорту

91

91

100

Факультет інформаційних технологій та управління

65

78

83

Факультет права та міжнародних відносин

82

85

96

837

1129

74%

Всього

Структура даного звіту з дослідження є наступною:
1. Актуальність і методологія дослідження.
2. Характеристика респондентів, що взяли участь у дослідженні.
3. Основні результати.
4. Висновки.
5. Додаток 1 (Анкета).
6. Додаток 2 (Побажання студентів).
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2. Характеристика респондентів, що взяли участь у дослідженні.
Серед 837 студентів, які взяли участь у дослідженні, переважають дівчата – їх 77%. Розподіл
опитаних студентів по факультетах представлено раніше (див. Таблиця 1).
Чверть студентів мають часткову зайнятість на роботі за фахом, майже третина ніде не
працює, і майже третина працює не за фахом (Діаграма 1). Серед працюючих студентів
більше доля юнаків, аніж дівчат (Діаграма 2).
Діаграма 1

Чи Ви працюєте паралельно з навчанням?
ні, не працюю, лише навчаюсь
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29%

так, маю часткову зайнятість на роботі за фахом
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так, маю повну зайнятість на роботі за фахом

так, маю повну / часткову зайнятість на роботі не за
профілем навчання
25%
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важко відповісти

Діаграма 2
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Окрім того, працюючі юнаки більше зайняті за фахом на повну ставку (15% проти 8%). Так
само доля працюючих не за фахом юнаків є більшою (37% проти 32%).
Найменше працюючих третьокурсників – на Факультеті інформаційних технологій та
управління (60%), а найбільше – на Факультеті здоров’я, фізичного виховання та спорту (84%).
За фахом на повну ставку найчастіше працюють студенти Інституту журналістики (23%),
підробітками за фахом частіше за інших зайняті студенти Факультету здоров’я, фізичного
виховання та спорту (43%). А не за фахом підробляють більше за інших студенти Історикофілософського факультету (47%) та Факультету права та міжнародних відносин (47%) (Діаграма
3).
Діаграма 3
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Чверть опитаних проживають у гуртожитку, п’ята частина винаймають кімнату або
квартиру, і близько 40% проживають із батьками (Діаграма 4):
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Діаграма 4
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39%
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20%
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А ось, якими додатковими видами активностей займаються опитані студенти в стінах
Університету (Діаграма 5):
Діаграма 5
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При цьому помітною є відмінність у відвідуванні деяких секцій поміж юнаками та дівчатами
(Діаграма 6): так, студентським самоврядуванням та спортом юнаки-студенти зайняті
набагато більше, аніж дівчата. Серед «іншого» студенти зазначали в основному свою
діяльність у секціях поза Університетом та місцях роботи / підробітку.
Діаграма 6

В яких додаткових видах діяльності
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Популярність деяких гуртків є значно вищою на певних факультетах (Таблиця2):
- наукова робота користується значно більшою прихильністю у студентів Історикофілософського факультету та Факультету права та міжнародних відносин,
- волонтерською роботою займаються більш активно за інших третьокурсники
Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Інституту журналістики,
- до студентського самоврядування причетні більше за інших на Історикофілософському факультеті,
- художньою самодіяльністю закономірно більше за всіх додатково займаються в
Інституті мистецтв,
- спортивні секції відвідують, відповідно, набагато частіше за інших студенти Факультету
здоров’я, фізичного виховання та спорту.
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Таблиця 2

наукова робота

14%

13%

12%

16%

27%

12%

13%

22%

26%

волонтерська робота

30%

27%

8%

21%

27%

4%

37%

12%

27%

студентське самоврядування

14%

15%

15%

11%

29%

10%

10%

15%

12%

художня самодіяльність

8%

5%

38%

13%

10%

12%

1%

9%

13%

спортивні секції

3%

3%

7%

3%

11%

6%

75%

8%

11%
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3. Основні результати дослідження.

Задоволеність студентів навчанням у КУ ім.Б.Грінченка
У нашому анонімному опитуванні ми поцікавились, наскільки задоволені студенти різними
аспектами навчання у КУ ім.Б.Грінченка та чи вважають вони, що зробили правильний вибір
професії (Діаграми 7-14):
Діаграма 7
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1. Чи задоволені Ви навчанням в Університеті?
Діаграма 8
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2. Чи цікаво Вам навчатись в Університеті?
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Діаграма 9
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3. Чи виправдались Ваші очікування щодо навчання в
Університеті?
Діаграма 10
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4. Чи пов’язане Ваше навчання з майбутньою
професією?
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Діаграма 11

60%

55%

50%
40%

28%

30%

20%
5%

10%

5%

6%

ні

важко
відповісти

0%

так

скоріше скоріше ні
так

5. Чи відчуваєте Ви, що Університет прагне
розвиватися на основі корпоративної культури?
Діаграма 12
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6. Чи відчуваєте Ви, що Університет насправді прагне
служити людині, громаді й суспільству?
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Діаграма 13
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7. Чи достатньо вимогливими до навчання є викладачі
Університету?
Діаграма 14
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8. Чи задовольняє Вас рівень професіоналізму
викладачів Університету?

Як бачимо, більшість вступників (77%) зазначають, що задоволені навчанням у КУ імені
Б.Грінченка та їм цікаве навчання, а 15-19% зазначають, що не задоволені (Діаграми 7-8). В той
же час у 66% студентів очікування щодо навчання виправдались, і у 29% - не виправдались
(Діаграма 9).
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Показовим є те, що 76% третьокурсників вважають своє навчання пов’язаним із майбутньою
професією, і лише 16% так не вважають (Діаграма 10).
Позитивно оцінюють відповідність розвитку Університету закладеним корпоративним
цінностям 83% опитаних, і 81% вважають, що Університет слідує своїм основним цінностям –
служити людині, громаді й суспільству (Діаграми 11-12).
Також переважна більшість студентів (87%) впевнені, що викладачі Університету є
достатньо вимогливими (Діаграма 11) і 79% визначають, що задоволені рівнем
професіоналізму викладачів Університету (Діаграма 12).

За факультетами цей розподіл вигладає наступним чином (наведено середні бали за шкалою
від 1 – «ні, повністю не погоджуюсь» до 4 – «так, повністю погоджуюсь») - Таблиця 3):
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Інститут філології

Історико-філософський
факультет

Педагогічний інститут

Факультет здоров’я,
фізичного виховання та
спорту

Факультет інформаційних
технологій та управління

Факультет права та
міжнародних відносин

Таблиця 3

1. Чи задоволені Ви
навчанням в Університеті?

3,2

3,3

2,9

2,9

3,6

3,4

3,7

3,0

3,3

2. Чи цікаво Вам навчатись в
Університеті?

3,0

3,3

3,0

2,9

3,5

3,3

3,6

3,0

3,2

3. Чи виправдались Ваші
очікування щодо навчання в
Університеті?

2,7

3,0

2,6

2,6

3,4

3,1

3,6

2,9

3,1

4. Чи пов’язане Ваше
навчання з майбутньою
професією?

3,4

3,3

3,3

3,2

3,4

3,2

3,7

3,0

3,3

5. Чи відчуваєте Ви, що
Університет прагне
розвиватися на основі
корпоративної культури?

3,5

3,4

3,1

3,3

3,5

3,5

3,7

3,4

3,4

6. Чи відчуваєте Ви, що
Університет насправді прагне
служити людині, громаді й
суспільству?

3,3

3,3

2,9

3,1

3,5

3,5

3,7

3,3

3,3

7. Чи достатньо вимогливими
до навчання є викладачі
Університету?

3,4

3,6

3,3

3,5

3,6

3,5

3,7

3,4

3,4

8. Чи задовольняє Вас рівень
професіоналізму викладачів
Університету?

3,1

3,4

2,8

3,1

3,6

3,6

3,6

3,1

3,4
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Найвищими середніми балами в оцінці різних сторін навчання, як бачимо, відзначаються
студенти Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту, а по деяких – Історикофілософського факультету та Педагогічного інституту, Інституту журналістики та Інституту
людини.
Методика та практична спрямованість навчання
Чималої уваги ми приділили питанням співвідношення практичних та теоретичних занять у
навчанні студентів. Так, оцінюючи загальну долю практичних занять, третина респондентів
зазначають, що наразі майже всі заняття в них є практичними, третина – що більше
половини, і майже третина – що доля практичних занять складає близько половини від усіх
занять (Діаграма 15):
Діаграма 15

Якою є доля практичних занять
(в т.ч. семінарів, практик) у Вашому навчанні?
важко
відповісти
3%

менше
половини
6%

майже всі
29%

половина
28%

більше
половини
34%

Майже половина студентів впевнена, що практична спрямованість їх навчання зростає від
курсу до курсу, майже чверть вважають, що практична спрямованість майже не
змінюється, і 5% вважають, що вона зменшується з кожним роком (Діаграма 16):
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Діаграма 16

Чи змінювалась практична спрямованість
Вашого навчання від курсу до курсу?

важко
відповісти
22%
зменшувалась
з кожним
роком
5%

майже не
змінювалась
26%

зростала з
кожним
роком
47%

По факультетах ми можемо побачити наступну картину (Таблиця 4):
-

-

більше за інших практичну спрямованість своїх занять визначають студенти Інституту
філології – 52% респондентів зазначили, що «майже всі» їх заняття є практичними, а
також – доволі багато студентів Інституту мистецтв (42%) вважають свої заняття
практично спрямованими та 38% студентів Інституту журналістики;
зростання практичної спрямованості навчання від курсу до курсу найбільше опитаних
визнали у Педагогічному інституті (70%), Факультеті здоров’я, фізичного виховання та
спорту (61%), Історико-філософському факультеті (57%) та в Інституті людини (52%).
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Інститут мистецтв

Інститут філології

Історико-філософський
факультет

Педагогічний інститут

Факультет здоров’я, фізичного
виховання та спорту

Факультет інформаційних
технологій та управління

Факультет права та
міжнародних відносин

Чи змінювалась
практична
спрямованість
Вашого навчання
від курсу до
курсу?

Інститут людини

Якою є доля
практичних
занять
(в т.ч. семінарів,
практик) у
Вашому
навчанні?

Інститут журналістики

Таблиця 4

менше половини

10%

5%

7%

3%

13%

4%

4%

8%

6%

половина

12%

26%

21%

16%

41%

24%

53%

31%

44%

більше половини

39%

45%

23%

27%

35%

46%

29%

40%

33%

майже всі

38%

18%

42%

52%

5%

24%

12%

18%

16%

важко відповісти

1%

6%

7%

3%

6%

2%

2%

3%

1%

майже не
змінювалась

27%

22%

24%

31%

19%

10%

26%

35%

27%

зростала з кожним
роком

39%

52%

35%

46%

57%

70%

61%

37%

41%

зменшувалась з
кожним роком

11%

5%

3%

6%

3%

2%

3%

5%

5%

важко відповісти

23%

22%

37%

18%

21%

18%

10%

23%

27%

Щодо активних методів навчання (тренінги, майстер-класи, ділові ігри тощо), - 40% студентів
відповіли, що такі часто використовуються в їх навчанні і ще 13% - що постійно (Діаграма 17).
Електронні навчальні курси постійно використовуються у навчанні 27% студентів, і часто – у
49% (Діаграма 18).
За факультетами ці відповіді розподілені наступним чином (Таблиця 5):
-

-

активні методи навчання постійно використовуються переважно на Факультеті
здоров’я, фізичного виховання та спорту (25%), в Педагогічному інституті (20%) та в
Інституті людини (18%); часто використовуються в Інституті людини (64%),
Педагогічному інституті (58%), на Історико-філософському факультеті (51%) та
Факультеті здоров’я, фізичного виховання та спорту (48%); ніколи не використовуються,
на думку опитаних, в Інституті мистецтв (31%);
електронними навчальними курсами постійно послуговуються на Факультеті права та
міжнародних відносин (46%), часто послуговуються на всіх факультетах (45-61%), окрім
Інституту мистецтв, де 24% респонентів зазначають, що такі курси ніколи не
використовуються в їх навчанні.
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Діаграма 17

Як часто використовуються активні методи
навчання на Вашому факультеті?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%
33%
13%

9%

5%

Діаграма 18

Як часто використовуються електронні
навчальні курси у Вашому навчальному
процесі?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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49%
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3%
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Інститут мистецтв

Інститут філології

Історико-філософський
факультет

Педагогічний інститут

Факультет здоров’я, фізичного
виховання та спорту

Факультет інформаційних
технологій та управління

Факультет права та
міжнародних відносин

Як часто
використовуються
електронні
навчальні курси у
Вашому
навчальному
процесі?

Інститут людини

Як часто
використовуються
активні методи
навчання на
Вашому
факультеті?

Інститут журналістики

Таблиця 5

постійно
використовуються

13%

18%

3%

10%

13%

20%

25%

5%

13%

часто
використовуються

36%

64%

23%

28%

51%

58%

48%

32%

38%

рідко
використовуються

38%

16%

33%

45%

25%

20%

22%

49%

32%

не
використовуються

7%

2%

31%

11%

8%

2%

0%

11%

7%

важко відповісти

6%

0%

9%

6%

3%

0%

5%

3%

10%

постійно
використовуються

21%

33%

2%

34%

30%

32%

19%

25%

46%

часто
використовуються

54%

61%

17%

45%

54%

52%

61%

58%

45%

рідко
використовуються

18%

5%

52%

19%

14%

12%

20%

14%

2%

не
використовуються

1%

1%

24%

1%

0%

2%

0%

2%

0%

важко відповісти

5%

0%

3%

1%

2%

2%

1%

2%

6%
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Нетипові ситуації в житті студентів
В даному опитуванні ми зачепили тему нетипових, загрозливих ситуацій, що можуть
траплятись у житті студентів. Це важлива, і разом з тим болюча тема, але з нею необхідно
працювати і виключати можливість настання подібних ситуацій з університетського
середовища.
Отже, за результатами нашого дослідження, 4% опитаних потрапляли в ситуацію вимагання
винагороди за виставлення оцінок з боку викладачів Університету, половина з них – декілька
разів, половина – понад 2 рази (Діаграма 19). Оскільки кількісно йдеться про 32 особи з числа
студентів, що потрапляли до таких ситуацій - то це серйозний, на нашу думку, сигнал для
керівництва Університету. У розрізі факультетів це по 1-4 особи з кожного, які 1-2 рази або
понад 2 рази переживали таку ситуацію.
Діаграма 19

100%
90%
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10%
0%

93%

2%

3%

2%

так, було 1-2 рази так, було понад 2
рази

ні, не було
жодного разу

важко відповісти

Чи потрапляли Ви особисто в ситуацію вимагання винагороди за
виставлення оцінок з боку викладачів Університету?
У запитанні про приниження гідності ми отримали доволі багато стверджувальних відповідей
– п’ята частина респондентів (168 осіб) вважають, що зазнавали приниження гідності з боку
викладачів (Діаграма 20). Це від 8% опитаних на Факультеті здоров’я, фізичного виховання та
спорту – до 41% третьокурсників Інституту мистецтв.
У ситуації сексуальних домагань з боку викладачів побували 1,6% всіх опитаних (Діаграма 21)
– це 13 осіб всього, по 1-3 з усіх факультетів, окрім Факультету інформаційних технологій та
управління та Факультету права та міжнародних відносин.
Дискримінації з боку викладачів зазнали 15% студентів (128 осіб) (Діаграма 21), - від 6%
опитаних з Історико-філософського факультету – до 30% опитаних з Інституту мистецтв.
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Діаграма 20
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ні
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Чи потрапляли Ви особисто в ситуацію приниження Вашої гідності з боку
викладачів Університету?
Діаграма 21
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Чи потрапляли Ви особисто в ситуацію сексуальних домагань з боку
викладачів Університету?
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Діаграма 22
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Чи потрапляли Ви особисто в ситуацію дискримінації з боку викладачів
Університету?

І хоча наведені у цьому підрозділі запитання – дуже сенситивні, і потребують доволі
виважених інструментів вимірювання, - але загальну картину ми отримали. А більше
параметрів можна «зчитати» за допомогою запровадження якісних методів дослідження
подібних питань – глибинні інтерв’ю, біографічний метод, аналіз документів і т.і.
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Прихильність до корпоративних цінностей
Цікавим аспектом нашого дослідження є те, наскільки студенти, перебуваючи на «екваторі»
свого навчання, стають прихильними до корпоративних цінностей. Так, загалом цінності КУ
імені Б.Грінченка розділяють від 66% до 92% третьокурсників (Діаграма 23):
Діаграма 23
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Трохи по-різному деякі корпоративні цінності Університету розділяють юнаки та дівчата
(Діаграма 24): лідерство-служіння, громадську ідентичність та довіру трохи більше
поціновують чоловіки, аніж жінки.
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Діаграма 24
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З наступної таблиці ми побачимо відмінності у пріоритетності тих чи інших корпоративних
цінностей на різних факультетах (Таблиця 6). Так, всі корпоративні цінності найменше
розділяють в Інституті мистецтв (від 37% «лідерство-служіння» до 84% «людина»).
На Факультеті здоров’я, фізичного виховання та спорту найбільше розділяють цінності
«людина» – 96%, «громада» - 87%, «громадська ідентичність» - 84%, «довіра» - 94%,
«різноманіття» - 94%, «свобода» - 96%.
Максимальних відсотків цінності «відповідальність» та «професіоналізм» - по 98%, а також –
«різноманіття» (94%) набрали в Інституті людини. А цінності «громада» (87%), «духовність»
(84%) та «лідерство-служіння» (86%) найвище оцінені на Історико-філософському факультеті
(Таблиця 6).
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Таблиця 6

людина

93%

94%

84%

94%

94%

94%

96%

86%

91%

громада

80%

73%

57%

78%

87%

74%

87%

66%

73%

громадська ідентичність

73%

65%

41%

71%

79%

64%

84%

68%

74%

довіра

90%

89%

77%

84%

87%

90%

94%

82%

87%

духовність

77%

83%

63%

71%

84%

74%

82%

71%

83%

лідерство-служіння

68%

70%

37%

60%

86%

72%

82%

54%

73%

відповідальність

92%

98%

76%

93%

90%

88%

94%

89%

88%

професіоналізм

88%

98%

80%

91%

95%

92%

97%

85%

90%

різноманіття

90%

94%

77%

86%

92%

78%

94%

86%

82%

свобода

90%

86%

78%

89%

87%

82%

96%

88%

88%
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Побажання студентів щодо покращення умов та змісту навчального процесу

Одним із найбільш цікавих блоків нашої анкети постав блок побажань студентів щодо
покращення різних сторін освітнього процесу та їх студентського життя. Відповідаючи на
відкрите запитання, студенти згадували різні сторони навчального процесу, і задля зручності
представлення результатів ми поєднали отримані відповіді (525 відповідей по суті) у 8
основних категорій. Таким чином ми отримали наступну картину (Діаграма 25):
Діаграма 25

Ваші побажання щодо організації освітнього
процесу в Університеті:
не маю побажань / все влаштовує

37%

покращити / стабілізувати розклад
навчання

14%

додати більше практичних занять,
тренінгів, зустрічей з професіоналами
/ відвідування цікавих заходів

14%

покращити зміст або методику
навчання

13%

покращити викладання /
професіоналізм викладачів тощо

8%

інше

5%

дбати про індивідуальність, потреби
та перспективи студентів

4%

підвищити комфорт навчання

3%

покращити університет загалом /
вивести в лідери

2%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Інститут філології

Історико-філософський
факультет

Педагогічний інститут

Факультет здоров’я,
фізичного виховання та
спорту

Факультет інформаційних
технологій та управління
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міжнародних відносин

покращити
університет
загалом /
вивести в лідери
покращити
викладання /
професіоналізм
викладачів тощо
дбати про
індивідуальність,
потреби та
перспективи
студентів
додати більше
практичних
занять, тренінгів,
зустрічей з
професіоналами
/ відвідування
цікавих заходів
підвищити
комфорт
навчання
покращити /
стабілізувати
розклад
навчання
покращити зміст
або методику
навчання
не маю побажань
/ все влаштовує
інше

Інститут журналістики

Таблиця 7

0%

20%

7%

7%

0%

27%

13%

7%

20%

17%

5%

24%

11%

2%

2%

8%

13%

19%

19%

5%

14%

30%

3%

14%

5%

5%

5%

21%

9%

4%

17%

2%

6%

14%

9%

18%

23%

9%

45%

18%

0%

0%

5%

0%

0%

15%

10%

12%

33%

17%

2%

2%

3%

6%

19%

12%

9%

26%

8%

3%

4%

10%

9%

15%

12%

7%

14%

9%

7%

19%

9%

8%

29%

11%

9%

9%

4%

11%

13%

7%

7%

Отже, як бачимо з Таблиці 7, за трьома з категорій побажань лідирує Інститут філології – а
саме, тут більше, ніж на інших факультетах, просять дбати про індивідуальність, потреби та
перспективи студентів (тобто - повага до студентів, а також – зважання на інтереси
студентів – відпочивати та працювати у вільний від навчання час, або навіть замість навчання,
а також - сприяння їх працевлаштуванню тощо), більше за інших студенти Інституту філології
також бажають покращити (зробити більш зручним) розклад, або ж зробити розклад більш
стабільним. Багато студентів дорікають на другу зміну, де пари можуть продовжуватись до
восьмої-дев’ятої години вечора. Що суперечить згаданим потребам та інтересам студентів.
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Окрім того, під «покращенням розкладу» інколи йдеться про «розвантаження» деяких днів
навчання – наприклад, п’ятниці – для того, щоб студенти з інших населених пунктів могли на
вихідних відвідати рідні домівки. Окрім цього, доволі багато студентів-філологів зазначили
про необхідність покращення змісту або методики навчання.
Частіше за інших бажають Університету Грінченка процвітання та подальшого покращення
студенти Педагогічного інституту. В Інституті мистецтв частіше за інших просять підвищити
професіоналізм викладачів та підвищити комфорт навчання.
Про інтенсифікацію практичної складової занять, а саме – «додати більше практичних
занять, тренінгів, зустрічей з професіоналами / відвідування цікавих заходів» більше за
інших піклуються студенти Інституту журналістики. І вони ж частіше за інших додавали
власними словами різноманітні побажання, які не вписуються у перелік наших категорій.
Зміст «інших» побажань з кожного факультету наводимо нижче, а всі дослівні побажання
студентів наводимо у Додаток 2.
«Інші побажання» (Інститут журналістики):
-

більше святкових днів,
більший зв’язок між структурними елементами,
більше часу (?),
інноваційність,
менше лицемірства ,
навіщо робити екзамен з логіки? це не актуальна для нас дисципліна,
не змушували б студентів проходити тестування,
незмінна ціна за навчання,
побільше відмінників,
технічні ресурси університету не мають залежати від авторитарних керівників. Це майно студентів.
Також хотілося б менше пропаганди та тиску з боку керівництва,
цікавіше,
все чудово, поменше б опитували під час пар і привітніше адміністрація була б!

«Інші побажання» (Інститут людини):
-

більше можливостей ЕНК,
дякую що надаєте можливість оцінювати вас. Сподіваюсь, ви не будете байдужими до моїх слів,
продовжувати в тому ж русі і більше комунікативності,
щоб студенти не переправляли бали в журналі,
ставити в п’ятницю вихідний ,
змінити студраду

«Інші побажання» (Інститут мистецтв):
-

максимально спростити взаємодію студента (користувача загалом) з сайтом університету та есередовищем,
налаштувати роботу ССР в Інституті мистецтв,
підходити до роботи творчо,
збільшити зарплатню викладачам!
Я не шучу. Школьная травит студентов.

«Інші побажання» (Інститут філології):
-

більше вихідних,
будьте адекватнішими,
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-

дякую за те, що мала можливість вказати, де саме, на мою думку, потрібні зміни, хоча, розумію, що
навряд це дуже вплине на педагогічну спрямованість університету, який всіма силами намагається
показати, що він не педагогічний,
круто, що влаштовуєте такі опитування та слідкуєте за тим, щоб не було хабарів!!!
методисти не є достатньо компетентними у вирішення різних питань,
хотілось б мати розклад на більше днів, щоб мати змогу не тільки вчитися, а й працювати,
чітко поставлені завдання чи вимоги

«Інші побажання» (Історико-філософський факультет):
-

більше культмасових заходів,
кращого б контролю відвідування

«Інші побажання» (Педагогічний інститут):
-

більше креативності у навчанні,
немає шансів (?),
після кожного завдання уточнення дедлайну його виконання,
рухайтесь вперед разом з новими тенденціями!
чітко розуміти, які знання має отримати студент,
чи можливо побачити загальні результати опитування? Цікаво чисто для себе

«Інші побажання» (Факультет здоров’я, фізичного виховання та спорту):
-

більше приділяти уваги до жіночої футбольної команди!
будьте добрее,
заочне навчання,
зменшити ціну на навчання,
можна включати музику на поверхах, щоб було веселіше,
столовая чтобы стала дешевле, и хочется много выступлений

«Інші побажання» (Факультет інформаційних технологій та управління):
-

-

великою проблемою для нас є гуртожитки, окрім тих, хто живе на Шамо, ми наче біженці. Практика
жахлива, порівняно із іншими спеціальностями (де викладачі трішки пошукали, і найшли цікаву за
фахом), наші відправляють нас просто до школи! Також не можна ходити до спортивного клубу та
басейну безкоштовно, якщо ти не студент 1-2 курсу, де можна вибрати дисципліни за вибором! І
знову ж таки, хотілось би мати гуртожиток, тільки від нашого універу,
Дорогий Вікторе Олександровичу, ваші політичні погляди не повинні впливати на вашу роботу.
НІКОЛИ!
інновації у навчанні,
комп'ютерні науки - це дуже цікаво, але було б добре мати більше інтерактиву, походів у компанії,
проектів, зв'язаних з програмуванням,
не вставляти в такі тести ідентифікуючі питання. Яке принципове відношення до результатів
тесту має стать (наприклад)?...
реформи, багато реформ, РЕФОРМИ,
надіюсь, мої слова якось вплинуть на вас в кращу сторону,
надіюсь на ваше розуміння і те, що ви цінуєте ваших студентів, як говорите.

«Інші побажання» (Факультет права та міжнародних відносин):
-

більше демокраії у виборах до студпарламенту,
нормального методиста,
щоб попереджали про заборгованість завчасно, а також не відраховували за заборгованість у розмірі
5 копійок, щоб змінили лаборантів
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4. Висновки.
Згідно мети нашого дослідження - визначення оцінок та настроїв студентів КУ ім. Бориса
Грінченка щодо навчального процесу та умов студентського життя, нами виявлено наступні
тенденції:
1. 77% вступників зазначають, що задоволені навчанням у КУ імені Б.Грінченка та їм
цікаве навчання, а 15-19% зазначають, що не задоволені. В той же час у 66% студентів
очікування щодо навчання виправдались, і у 29% - не виправдались.
2. Показовим є те, що 76% третьокурсників вважають своє навчання пов’язаним із
майбутньою професією, і лише 16% так не вважають.
3. Позитивно оцінюють відповідність розвитку Університету закладеним
корпоративним цінностям 83% опитаних, і 81% вважають, що Університет слідує своїм
основним цінностям – служити людині, громаді й суспільству.
4. Переважна більшість студентів (87%) впевнені, що викладачі Університету є
достатньо вимогливими і 79% визначають, що задоволені рівнем професіоналізму
викладачів Університету.
5. Майже половина студентів впевнена, що практична спрямованість їх навчання
зростає від курсу до курсу, близько чверті опитаних вважають, що практична спрямованість
майже не змінюється, і 5% вважають, що вона зменшується з кожним роком.
6. Більше за інших практичну спрямованість своїх занять визначають студенти Інституту
філології – 52% респондентів, Інституту мистецтв – 42% студентів та Інституту журналістики –
38%; зростання практичної спрямованості навчання від курсу до курсу найбільше опитаних
визнали у Педагогічному інституті – 70%, на Факультеті здоров’я, фізичного виховання та
спорту – 61%, Історико-філософському факультеті – 57% та в Інституті людини – 52%.
7. Щодо активних методів навчання (тренінги, майстер-класи, ділові ігри тощо), – 40%
студентів відповіли, що такі часто використовуються в їх навчанні і ще 13% – що постійно.
Електронні навчальні курси постійно використовуються у навчанні 27% студентів, і часто – у
49%.
8. Активні методи навчання постійно використовуються переважно на Факультеті
здоров’я, фізичного виховання та спорту (25%), в Педагогічному інституті (20%) та в Інституті
людини (18%); часто використовуються в Інституті людини (64%), Педагогічному інституті
(58%), на Історико-філософському факультеті (51%) та Факультеті здоров’я, фізичного
виховання та спорту (48%); ніколи не використовуються, на думку опитаних, в Інституті
мистецтв (31%).
9. Електронними навчальними курсами постійно послуговуються на Факультеті права
та міжнародних відносин (46%), часто послуговуються на всіх факультетах (45-61%), окрім
Інституту мистецтв, де 24% респонентів зазначають, що такі курси ніколи не використовуються
в їх навчанні.
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10. Серед опитаних студентів 4% (32 особи) потрапляли в ситуацію вимагання
винагороди за виставлення оцінок з боку викладачів Університету; п’ята частина
респондентів (168 осіб) вважають, що зазнавали приниження гідності з боку викладачів; у
ситуації сексуальних домагань з боку викладачів побували 1,6% всіх опитаних (13 осіб);
дискримінації з боку викладачів зазнали 15% студентів (128 осіб).
11. Корпоративні цінності КУ імені Б.Грінченка розділяють від 66% до 92%
третьокурсників, у такій послідовності: «лідерство-служіння» – 66%, «громадська
ідентичність» – 69%, «громада» – 76%, «духовність» – 76%, «довіра» – 87%,
«різноманіття» – 87%, «свобода» – 88%, «відповідальність» – 90%, «професіоналізм» – 91%,
«людина» – 92%.
12. На Факультеті здоров’я, фізичного виховання та спорту найбільше розділяють
цінності «людина» – 96%, «громада» – 87%, «громадська ідентичність» – 84%, «довіра» –
94%, «різноманіття» – 94%, «свобода» – 96%. Максимальних відсотків цінності
«відповідальність» та «професіоналізм» – по 98%, а також – «різноманіття» (94%) набрали в
Інституті людини. А цінності «громада» (87%), «духовність» (84%) та «лідерство-служіння»
(86%) найвище оцінені на Історико-філософському факультеті.
13. Побажання студентів щодо покращення різних сторін освітнього процесу та їх
студентського життя ми розділили на 8 основних категорій, і отримали наступний розподіл
бажаних напрямків вдосконалення навчального процесу або студентського життя:
«покращити / стабілізувати розклад» – 14%, «додати більше практичних занять,
тренінгів, зустрічей із професіоналами / відвідування цікавих заходів» – 14%, «покращити
зміст або методику навчання» – 13%, «покращити викладання / професіоналізм
викладачів» – 8%, «дбати про індивідуальність, потреби та перспективи студентів» – 4%,
«підвищити комфорт навчання» – 3%, «покращити Університет загалом / вивести в
лідери» – 2%, «не маю побажань / все влаштовує» – 37%.
14. В Інституті філології більше, ніж на інших факультетах, просять дбати про
індивідуальність, потреби та перспективи студентів, а також бажають покращити
розклад, або ж зробити розклад більш стабільним. Окрім цього, доволі багато студентівфілологів зазначили про необхідність покращення змісту або методики навчання. Частіше за
інших бажають Університету Грінченка процвітання та подальшого покращення студенти
Педагогічного інституту. В Інституті мистецтв частіше за інших просять підвищити
професіоналізм викладачів та підвищити комфорт навчання. Про інтенсифікацію практичної
складової занять, а саме – «додати більше практичних занять, тренінгів, зустрічей з
професіоналами» більше за інших піклуються студенти Інституту журналістики.
Виходячи з результатів опитування, а також – резюмуючи побажання студентів, слід
відмітити, що подібного роду дослідження допомагають сформувати не лише картину
поточних ситуацій та їх рефлексії, але й означити перспективи розвитку організації як
складного багатофункціонального механізму задоволення певних цілей та інтересів її
учасників. З цієї точки зору студенти, як активні гравці освітнього процесу, мають право
бути (анонімно) почутими. А керівники мають право отримувати об’єктивну та актуальну
картину проблемних та навіть загрозливих ситуацій для оперативного реагування на них.
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ДОДАТОК 1. АНКЕТА
Шановні студенти!
Ректорат Університету Грінченка прагне дізнатися більше про Вас та Ваші враження від
навчання. Заповніть, будь ласка, уважно та відверто всі пункти даної анкети. Опитування є
анонімним, а його результати використовуватимуться лише в узагальненому вигляді.
Скажіть, будь ласка:
так

скоріше
так

скоріше
ні

ні

важко
відпові
сти

1. Чи задоволені Ви навчанням в Університеті?
2. Чи цікаво Вам навчатись в Університеті?
3. Чи виправдались Ваші очікування щодо
навчання в Університеті?
4. Чи пов’язане Ваше навчання з майбутньою
професією?
5. Чи відчуваєте Ви, що Університет прагне
розвиватися на основі корпоративної культури?
6. Чи відчуваєте Ви, що Університет насправді
прагне служити людині, громаді й суспільству?
7. Чи достатньо вимогливими до навчання є
викладачі Університету?
8. Чи задовольняє Вас рівень професіоналізму
викладачів Університету?
9. Якою є доля практичних занять (в т.ч. семінарів, практик) у Вашому навчанні?
1) менше половини
2) половина
3) більше половини
4) майже всі
5) важко відповісти
10. Чи змінювалась практична спрямованість Вашого навчання від курсу до курсу?
1) майже не змінювалась
2) зростала з кожним роком
3) зменшувалась з кожним роком
4) важко відповісти
11. Як часто використовуються активні методи навчання (тренінги, майстер-класи, ділові ігри
тощо) на Вашому факультеті?
1) постійно використовуються
2) часто використовуються
3) рідко використовуються
4) не використовуються
5) важко відповісти
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12.

Як часто використовуються електронні навчальні курси у Вашому навчальному процесі?
1) постійно використовуються
2) часто використовуються
3) рідко використовуються
4) не використовуються
5) важко відповісти

13.

Чи потрапляли Ви особисто в ситуацію вимагання винагороди за виставлення оцінок з боку
викладачів Університету?
1) так, було 1-2 рази
2) так, було понад 2 рази
3) ні, не було жодного разу
4) важко відповісти

14. Чи потрапляли Ви особисто в ситуацію приниження Вашої гідності з боку викладачів
Університету?
1) так
2) ні
3) важко відповісти
15. Чи потрапляли Ви особисто в ситуацію сексуальних домагань з боку викладачів
Університету?
1) так
2) ні
3) важко відповісти
16. Чи потрапляли Ви особисто в ситуацію дискримінації з боку викладачів Університету?
1) так
2) ні
3) важко відповісти
17. Які з наведених цінностей Університету Ви поділяєте?
так
1) людина
2) громада
3) громадська ідентичність
4) довіра
5) духовність
6) лідерство-служіння
7) відповідальність
8) професіоналізм
9) різноманіття
10) свобода

ні

важко відповісти
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18. Ваші побажання щодо організації освітнього процесу в Університеті:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
19. В яких додаткових видах діяльності Ви берете участь у стінах Університету? (відмітьте
всі, в яких берете участь, або запишіть свій варіант відповіді)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

наукова робота
волонтерська робота
студентське самоврядування
художня самодіяльність
спортивні секції
не беру участі в додаткових видах діяльності
інше _________________________________________________

20. Ваша стать:
1) чоловіча
2) жіноча
21. Чи Ви працюєте паралельно з навчанням?
1) ні, не працюю, лише навчаюсь
2) так, маю часткову зайнятість на роботі за фахом
3) так, маю повну зайнятість на роботі за фахом
4) так, маю повну / часткову зайнятість на роботі не за профілем навчання
5) важко відповісти
22. Де Ви проживаєте на даний момент?
1) у гуртожитку
2) наймаю квартиру/кімнату
3) живу разом з батьками
4) маю власне житло
5) інше
23. Вкажіть факультет / інститут, на якому Ви навчаєтесь:
1) Інститут журналістики
2) Інститут людини
3) Інститут мистецтв
4) Інститут філології
5) Історико-філософський факультет
6) Педагогічний інститут
7) Факультет здоров’я, фізичного виховання та спорту
8) Факультет інформаційних технологій та управління
9) Факультет права та міжнародних відносин

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УЧАСТЬ!
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ДОДАТОК 2. ПОБАЖАННЯ СТУДЕНТІВ
(Орфографію та пунктуацію авторів збережено)

Ваші побажання щодо організації освітнього процесу в Університеті:
Інститут журналістики
Бажаю щоб було менше заходів, в яких в примусовій формі змушують брати участь.
більш зручний розклад
Більш організований навчальний процес. Особливо наприкінці семестру, коли буває одна пара на день. До того
ж краще сприймання викладачами студентів, які працюють, надання їм можливості закрити усі борги.
Більша кількість викладачів, які паралельно практикують у сфері й мають власті навички, а не лише теорію
Більша увага до студентів, які навчаються на індивідуальному графіку.
Більше виїздних та практичних занять
Більше використання професійних навичок копірайтингу, сторітеллінгу, СММ.
Більше відкритих заходів, походів в інші заклади
більше дисциплін за фахом
Більше електронних курсів
Більше запрошувати цікавих людей на відкриті лекції
більше інтерактивних занять
Більше інтерактиву і практики
Більше лекцій та щоб пари закінчувались раніше.
Більше майстер-класів та проектів для студентів
Більше навчальної практики протягом року, більше нетипових форм навчання
Більше орієнтації на практику. Вважаю абсурдним те, що на 3 курсі журналісти залишаються без практики.
Більше потрібних дициплін, хоча не так, можна хоча б якісь потрібні дисципліни. Завчасно дякую
Більше пояснень до практичного матеріалу
більше практики
Більше практики
Більше практики СУЧАСНОЇ!
Більше практичних занять поза університетом, включно з професійною практикою.
Більше професійних викладачів
Більше уваги до студентів, а не до корпоративних цінностей
варто приділяти більше уваги практичним заняттям та відбору викладачів
Відмінити пари в суботу
деякі викладачі є некомпетентними.
Додавати у навчальний план, лише предмети повязані зі спеціальністю. Надавати хороші бази практик.
Друга зміна навчання дуже негативно впливає на успіхи у навчанні
забрати предмет "Логіка та філософія" в Інституті журналістика.
Задіювати більше цікавих особистостей у проведенні пар
Збільшення теоретичного навантаження (лекційні заняття)
зробити не видиму а реальну можливість вибору вибіркових дисциплін
Йшли на поступки, якщо працюєш не за фахом
Карще паіклуватися про проходження практики від університету студентів, мати надійну базу, яка зможе надати
потрібний досвід студентам. Додати практику на другому курсі інчтитуту журнаністики, спеціальності
журналістика!
Менше непотрібних безглуздих предметів накшталт філософії та логіки на третьму курсі, коли ми в цей час вже
не повинні мати загальних предметів, а лише за спеціальністю та проф спрямуванням
Менше непотрібних предметів, менше некомпетентних викладачів
Можливість закрити пропуски через електронний курс з усіх дисциплін, поки це можливо тільки з деяких
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На мою думку, на другому курсі забагато творчих предметів. Не вистачає часу на нормальне виконання
домашнього завдання. На 3му курсі-навпаки. Було б не погано, якщо радіожурналістика, тележурналістика були
на різних курсах. Також, на вивчення цих предметів виділяється дуже мало часу.
Більше практичних занять, сучасності, креативу та творчості.
Надати звукове обладнання в кожну комп'ютерізовану аудиторію.
Налагодити комунікацію всередині Інституту, наймати викладачів за фаховим спрямування, зменшити кількість
теоритичних дисицплін. Якщо дисципліна практична, щоб вів її практик за фахом, а не людина, коло інтересів
якої співпадає з предметом.
Налаштувати повністю роботу ЕНК на всі курси, перевіряти знання та професійність викладачів
Не давайте студентам предмети, які потрібні тільки для заповнення годин. Приклад: предмет логіка для
рекламістів. Тільки тому, що даній дисципліні треба більше студентів, не означає, що її треба впарювати всім
підряд. І зробіть по всім предметам електронний курс - всім від цього стане легше.
Не делать пары на второй смене, не повышать плату за учебу
Не ставити непотрібні та непрофільні пари студентам просто задля того, аби збільшити кількість робочих годин
викладача. Логіка та філософія рекламісту, ви серьйозно? Екзамен! Це профіль юристів, педагогів та філософів.
Просто повне марнування мого часу, а я ще й гроші за цей сюр плачу.
Не ставитина один одень лише одну-дві пари. А якщо ставити, то робити їх дистанційно.
Не така велика кількість практичних занять
не хочу учиться во вторую смену!!!
Нормалізувати графік, прислуховуючись до пропозицій студентів
Нормалізувати зручний розклад для студентів
Нормалізувати розклад
Оптимізація навчання студентів за індивідуальним графіком, збільшення кількості практичних занять на 3-4
курсах.
Освітнього - не знаю. А от життєвого - так. Можна не будувати на даху баскетбольний майданчик, а почати
будівництво нового гуртожитку. На мою скромну думку.
Побільше викладачів, які запалюють і мотивують ставати кимось більшим. Такі як Грозна, Заніздра,
осмоловська, Комаров.
Повага до контрактників
поки все подобається, хотілось би більше гостьових лекцій від практиків
покращити процес надання практики на 2 курсі.
Постійний розклад, навчання не в другу зміну, профорієнтація
Прибрати другу зміну (але це неможливо; в іншому, все влаштовує)
Прибрати другу зміну навчання.
Прибрати навчанння до 21(другу зміну). Дуже важко зосереджуватися в такий пізній час. І важко знайти роботу у
першій половині дня.
Прибрати предмети, які не мають відношення до моєї спеціальності.
регулярний розклад
Розетки у коридорах, нормальний інтернет, туалетний папір.
розетки у коридорі, інтернет без паролю, І ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР!!!
свкоротіль бакалаврат до 2 років
Сессія до нового року. Більше виробничої практики.
Ставитись з розумінням до студентів, які працюють.
Сприяти працевлаштуванню студентів та давати більше практичних навичок
Сталий розклад
Створювати більше профільноорієнтовних заходів, організовувати більше гостьових лекцій
Структурувати поділ навантаження навчального плану. Вкотре відбувається ситуація, коли спочатку
вичитуються лекції, а згодом починаються семінарські заняття. Я розумію, що семінарських більше за
навчальним планом, але можна хоча б на початку року розподілити рівно це навантаження.
У студентів має бути більше доступу до технічного обладнання у вільний від навчання час
Удосконалення електронного курсу
Хотілось би аби методисти дійсно прислухались до побажань студентів для зручності укладання навчального
процесу. Наприклад, нам обіцяли, що останніх пар (до 21:10) буде по мінімуму, а вони є майже кожного дня.
Хотілося б більше студентської діяльності в позанавчальний час
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Хотілося би бачити більше людей професіоналів з успішних компаній,щоб вони змогли провести майстер-класи
чи лекції про їх історію успіху та поради для майбутніх фахівців.
Хотілося би більше виїних занять
Хочеться бачити більше професійних викладачів, щоб з кожного предмету отримувати максимум
чіткий розклад
щоб викладачі приходили на пари а не відміняли їх
Щоб до нас зверталися на Ви, адже є вик5лкадачі, які цього не догтимуються, наприклад, Старожицька

Інститут людини
Більш конкретні завдання до практики, які співзвучні з місцем практики
більше годин на вивчення дисциплін
Більше годин на вивчення лекційного матеріалу з предметів, що стосуються спеціальності
Більше застосовувати знання на практиці з усіх предметів
Більше інтерактиву
Більше лекцій по предметам
Більше лекцій та часу
Більше лекційних занять, приділяти час для професійних дисциплін
Більше молодих спеціалістів без стереотипного мислення.
більше розуміння студентів
больше практических занятий по важным предметам, меньше пар и заданий с ГРУБИ
Виділити більше годин на спеціальні дисципліни (логопедія, порушення читання та письма), менше на
другорядні ( методики викладання математики, трудового навчання і т.д)
Виділяти більше годин на профільні предмети
Викладайте розклад на місяць вперед, а не тільки на тиждень, щоб планувати свій час поза університетом. Побільше практики!!!
Все добре,але часто бувають проблеми з розкладом і т.д
збільшити кількість лекцій, практичних
зробити більшими програми деяких предметів, більше практики
контролювання електронних курсів
менше занять перед святами та більше практики
мкр у виглядітворчих робіт
Можливо побільше активних методів навчання додати
Мотивація до навчання та професійний ріст. стажування закордоном
Надавати більше можливостей для професійного розвитку кожної спеціальності (зокрема стажування за
кордоном)
Побільше заходів
Побільше практики, менше лекційних занять
Покращити бази практик та покращити систему видання додаткових балів
Поліпшення форми організації вибіркових дисциплін
Правильно розподілений час на навчання. Поступове додавання нових предметів, а не всі відразу під саму
сесію. Більш лояльне ставлення викладачів до студентів які працюють.
Придивляттся та аналізувати результати оцінювання викладачів студентами та їх відповіді. Тому що наприклад
викладас Лахно не один рік працює в університеті і напевно вже невперше принижує так студентів. Слідкувати за
роботою методистів вони її майже не виконують.
Професійна підтримка
Раціональніше розподіляти заняття на тиждень
Рівномірне розподілення навантаження в навчанні, удосконалення роботи методичного відділу.
Розвиватися
Розвиватися, прагнути кращого.
Розклад
Розклад виставляти у пятницю, більше сидінь і смітників у коридорах
розклад не по пѐятницях, а хоча б на декілька тижнів вперед
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РОЗПОДІЛЕННЯ ЧАСУ І ПАР . ПОСТУПОВЕ ДОДАВАННЯ ПАР НЕ ТАК ЩОБ В СЕРЕДИНІ НАЧАННЯ ПАР
БАГАТО А ПІД КІНЕЦЬ ДВІ НА ТИЖДЕНЬ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ ЗА ФАХОМ.СЕСІЯЯЯЯЯЯ ПЕРЕД НОВИМ РОКОМ, А НЕ ПІСЛЯ РІЗДВЯНИХ СВЯТ КОЛИ ВСІ
СВЯТКУЮТЬ А МАЮ ВЧИТИ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ. ПОПЕРЕДЖУВАТИ ЗАВЧАВСНО ПРО ВИЇЗДНІ
ЗАНЯТТЯ У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ (ТОМУ ЩО ПОТІМ ЦЕЙ ДЕНЬ У НАС НЕ ВИХІДНИЙ). НЕМАЄ МІСЦЯ В
ГУРТОЖИТКАХ .
Семінари і практичні це звичайно круто, але не завадило б трохи інформації з боку викладачів а не лише
самостійний пошук в інтернеті...
сесія до Нового року
стабільний розклад
стільці в коридорі
Структурованіший розклад
Успіх і процвітання в наукових роботах
хочу до дому, можна нормальний розклад пожалуста
Чтобы преподаватели ставили оценки независимо от пола, не разделяли свой предмет на «женский»,
«мужской».

Інститут мистецтв
1. стабільний розклад (неможливо планувати наступний тиждень); 2. відсутність порівняння з іншими закладами
навчання від викладачів, які працюють/працювали в іншому місці (а син маминої подруги...); 3. не всі викладачі
ознайомлюють з програмою предмету, кількості завдань та їх змісту, годин, максимальною кількістю балів. важко
орієнтуватися в процесі навчання. волію знати що мене чекає на протязі семестру і раціонально розподіляти
свій час.
1.Хотілось би більш стабільного розкладу, який не змінювався б з кожним тижнем, оскільки через це
НЕМОЖЛИВО планувати свій позаурочний час.
2. Більшість викладачів на кафедрі дизайну не дають теорії, а також конктерних прикладів і вимог до завданнь,
що є проблемою.
3. Постійна нестача кабінетів. Необхідно забезпечити студентів аудиторіями, а особливо дизайнерів комп'ютерними класами.
Аби програми для навчання складали люди пов'язані із професією для якої складаються
Більш компетентних викладачів.
Більш чіткий розклад
Більше електроних завдань
Більше можливостей брати індивідуальні класи��
Більше організованості, чіткості у всьому, особливо у розкладі, лояльності, більше професійного спрямування,
менше не зовсім потрібних предметів!
Більше практики по спеціальності, аудиторії музикантам!, більше відповідальності в плані організації заходів, не
відокремлення "студентів" і "викладачів" в соціальному плані
Більше практичних занять
Більше розеток в аудиторіях, дизайнерам важко жити в таких кабінетах, більше КВАЛІФІКОВАНИХ вигладачів
Більше спеціалізованих викладачів.
Більше спеціалізованих класів для навчання, та кращий догляд за інструментами (фортепіано та роялі)
Більше толкових викладачів, які не вважають студентів тупими лохами)
В iнститут хотiлося би йти, якби не Школьна О. В.
Важно знать в каком виде будет проходить учебный процесс на 4 курсе, т.к известно, что это будет только
практика, но больше никакой информации об этом нету. И не понимаю как университет может себе позволить
не обеспечить студентов аудиторией (бывало такое несколько раз), при том, что они платят довольно таки
немалую сумму за обучение.
И очень неудобно учиться в «среднюю» смену, т.к нереально организовать своѐ время и найти какую-то работу.
Викладачі повинні бути більш чуйні, викликати до себе довіру,контролювати свої емоції та добирати слова,
встигати за сучасними тенденціями, знаходити підхід до студента, створювати приємну атмосферу для хорошої
роботи та мотивувати його, щоб студент хотів ходити на заняття і взагалі зв'язати своє життя з професією, яку
обрав. Я вважаю, що необхідно переглянути перелік викладачів і звільнити деяких. Також потрібно організувати
нормальні умови для навчання студентам факультету графічний дизайн. Аудиторій не вистачає, розеток не
вистачає.
Вільні аудиторії, екскурсії
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Возможность заниматься в классах дольше вечером
Дайте дизайнерам більше аудиторій з комп'ютерами, на яких вставлені потрібні програми. Розеток також
замало.
Дати студентам-музикантам можливість більше займатися в класах на своїх інструментах
Декілька моментів є.
Не завжди можна брати ключі від аудиторій інструменталістам(але розумію, не вистачає просто).
Коли бувають заходи, де студенти беруть участь в різних колективах, то керівники цих колективів не
погоджують час своїх репетицій, і деколи розриваєшся, бо вже треба йти до іншого колективу, а з цього не
пускають(оркестр-хор).
На мою думку, варто було би мати працівників, які будуть займатись перевезенням музичних інструментів(і
часто не тільки інструментів) коли це потрібно. Бо завжди це роблять студенти, на це часто йде багато часу, і
виходить, ніби як на роботі, але зарплатні за це не мають. Я не вимагаю нічого, але в цьому має бути якась
справедливість.
Дешѐвую столову
Деякі індивідуальні предмети в розкладі поставлені як групові
Додати теорії
Дуже багато пар!
Потрібно менше!!!!!
Дуже хочеться вірити в те, що з часом у ВСІХ аудиторіях будуть розетки, а також, прошу звернути вашу увагу на
викладачів, які мали низькі рейтинги щодо викладання, згідно з результатами минулого опитування.
Замінити Кравченко Натал'ю Іванівну на більш компетентного викладача
Збільшити самостійні заняття
Звільнити декілька некомпетентних викладачів. Встановити розетки в усіх аудиторіях.
Зменшити кількість пар
Зробити більш зрозумілу систему оцінювання.
Зробити розетки в кожній аудиторії, або ставити пари дизайнерів в аудиторії де вони є.
Искать более профессиональных преподавателей, которые не будут унижать студентов
Краще підійти до складання розкладу пар та індивідуальних занять. Незручно розкидали пари: то одна лише
зранку, а інші аж пізно ввечері. Більше творчої роботи на парах (презентацій, доповідь і т.д)
Мало кфаліфіковані деякі вчителі
Мало можливості займатись музикантам
Мені хотілося б більше заходів поза навчанням
Менші вікна між парами
Набирати кваліфікованих керівників кафедри дизайну, бо це - жах.
Налагодити електронный курс
Не ставить пары до 5-7 вечера!
Необхідні фахівці-професіонали, які будуть зацікавлені у рівні пізнання предмету студентами та зможуть
скоординувати студентів на робочі місця в реальному житті.
Нормальний розклад, будь ласка
Організуйте менше завдань, нічого не встигаємо. Фізично.
Передивитись, дійсно усі пари, яки є, потрібні для підвищення моєї професійності та взагалі потрібні.
Підійти серйозніше до створення розкладу. Перевіряти щоб не було накладок з кабінетами
По більше ввести майстер класів та безкоштовних відвідувань музеїв, театрів, опер для саморозвитку
особистості
Пожалуйста увольте Школьную.
Покращення умов студентам.
Расцветать
Розетки для кожної аудиторії, не ставити заняття дизайнерів які потребують комп'ютерного обладнання та
певних програм, в тих аудиторія в яких немає цих програм для роботи
Спрямування викладацької діяльності на розвиток індивідуальних музичних данних студента
Увеличить количество практических занять, пересмотреть работу и отношение к учебному процессу некоторых
преподавателей
Урезать количество пар
Хочется чтобы преподаватели больше пытались привлечь интерес к своему предмету, а некоторым
преподавателям тут вообще не место.
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Чітке визначення у яку зміну проходить навчання
Чтобы логопеды не готовились к каким либо конкурсами в криле дизайнеров, потому что они кричат, поют,
танцуют и мешают учебному процессу
Щоб сам освітній процес був цікавішим

Інститут філології
bil'she master-klasiv
аудитории маленькие
Більш активне застосування електронного курсу; відключення інших курсів, окрім потрібних на поточному році
конкретній групі; більше годин на профільні предмети
Більш організований розклад, який дає можливість будувати плани хоча б на декілька тижнів
Більша кількість лекцій залежно від рівня складності предмету.
Більше завдань повязаних із професією
Більше занять з практики мови
Більше зосередження на профільних предметах
більше лекцій, будь ласка
Більше любові до студентів
Більше майстер-класів з практичних лдисциплін
Більше практики
більше практики за фахом
Більше практики не у стінах університету
Більше практики, яка спрямована на мою професію
більше практичних занять і більше різноманітних методів викладання.
Більше практичного використання вивченого матеріалу! Лояльне та рівне ставлення до всіх студентів.
більше проведення майстер-класів
Більше роботи з викладачем, а не на самостійне опрацювання
Більше роботи з викладачем, а не на самостійне опрацювання
більше свободи та розуміння від людей, і ще би хотілось гарного ставлення до людей, як до студентів, а не як до
нелюдей
Більше уваги приділяти викладу матеріалу, та задавати додому тільки той матеріал, з яким студенти були
ознайомлені на парі.
Більше цікавих лекцій на різноманітні теми
Будь ласка, врегулюйте розклад. Тим, хто живе далеко важко замовляти квитки наперед через постійні "скачки"
у розкладі.
В Університеті часто не враховується те, що більшість студентів вимушені ходити на роботу і поєднувати її з
навчанням. Коли ми отримуємо надто великий об'єм роботи і щось не встигаємо виконати через нестачу часу,
викладачі майже ніколи не йдуть на зустріч. Лише відповідають "це не мої проблеми"
Варто більше прислухатися до студентів, та їх побажань щодо освітнього процесу.
Перевіряти компетентність викладачів.
викладачі мають краще готуватися до пар
Використовувати більш сучасні методи навчання, зробити лекції та практику більш інтерактивною, надати
життєвий досвід в сфері перекладу, зробити практику не тільки в школі, але щоб була можливість здобути досвід
в більш сучасних компаніях та застосовувати не тільки викладацькі навички, а й перекладача. Дякую!
відміна навчання у другу зміну
вільне відвідування\ прибрати накопичувальну систему балів\ стабільний розклад на семестр
врахувати,що на третьому курсі студенти не лише навчаються, а й працюють
встановити стабільний розклад або повідомляти його раніше
Входити в положення студентів старших курсів,які працюють
Вчасно говорити студентам коли почнуться канікули та екзамени.
Для більшої активності студентів в різних видах діяльності, раджу урізноманітнити їх і не ставити паралельно з
парами
Збільшення на старших курсах практичних пар японської мови, оскільки це основна дисципліна, і кількість пар
поступово зменшилася.
ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
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Збільшити кількість профільних предметів
Зменшення кількості пар, відмінна другої зміни (взагалі незручно), логічне складання розкладу занять в користь
студентів (не міських)
Зменшити гнучкість графіку, зробити сесію до нового року
Зменшити навантаження та надати можливість студентам мати життя поза стінами університету.
Зменшити навантаження!!!Дати можливість, якщо не на хобі, то хоча б на сон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Змінити деяких викладачів.
Змінити систему навчання
Зробити більше лекцій, адже дуже важко іноді діється матеріл.
Зробити більше пар дистанційно. Стабільний графік.
Зробити день самостійної роботи в групі ФІНб 1-17 задля можливості встигнути зробити весь необхідний обсяг
домашнього завдання. Менша кількість пар. Також незручно вчитися в другу зміну.
зробити нормальний розклад
зробити сталий розклад
Зробіть більше лавочок у коридорах, бо неможливо ніде сісти, також нехай деякі вчителі поводяться себе етично
та не навантажують непотрібною домашкою
Зробіть нормальний розклад, щоб студенти знали точно скільки пар і не було "Сюрпризів" (одночасно дві пари;
одна пара по спеціалізаціям, потім по групам,потім по підгрупам), всі плутаються .
Зробіть сталий розклад!!!
Комунікація викладачів зі студентами
Мені не подобається керівництво уніерситету.(інститут філології) Дуже неприємні люди, з котрими важко
спілкуватися. Намагаються показати свою владу, про допомогу я взагалі мовчу. Грубі в спілкуванні. Завжди не в
настрої. Мої побажання щодо навч. процесу - змініть викладачів, якім не подобається викладати.
менше домашнього завдання, більше інтерактиву на парах
менше зарубіжної літератури !
менше непотрібної інформаці
Менше педагогічних дисциплін
Менше семінарів, більше лекцій
Меньше завдань в електронному курсі , більше інтерактивних занять, нормальний розклад, нормований графік
навчання, кваліфіковані вчителля, фіксований розклад на місяць аби була можливість планувати вільний час
На мою думку, деякі викладачі суттєво збільшують об'єм домашнього завдання.
Таким чином, більшість часу на парі ми перевіряємо домашнє завдання, а не вивчаємо новий матеріал.
Надавати студентам розклад завчасно та надавати точний розклад сесії
НАКАЗАТИ викладачам не вважати себе вищим за студента, адже всі люди рівні і ми прийшли сюди навчитися, і
тому не треба казати що ми тупі люди і нічого не знаємо, Ви краще навчіть нас, а не принижуйте.
начання в першу зміну
Наявність відривної практики
Не завалюйте студентів великою кількістю домашньої роботи
не зменшувати кількість профільних предметів (з японської мови) на старших курсах
не робити 4 пари в останній день навчання
НОРМАЛЬНИЙ РОЗКЛАД
Освіта зорієнтована на екстравертів, для тих хто не так блискуче виступає на публіці, значно менше
можливостей проявити себе. Було б краще якби освіта орієнтувалася і на інтровертів також і не забувала про те,
що вони можуть і значно більше, ніж ті хто багато говорить.
побільше інтерактиву та заохочення до навчання
Повернути першу зміну,
Покращити роботу електронного курсу. Більшість викладачів погано організовують роботу .
По-перше, хотілось би постійний розклад, принаймні на один місяць, оскільки важко скласти власний графік, подруге, більш скоріше оновлення інформації на сайті університету.
постійний розклад
Потрібно більше практики на заняттях
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практико орієнтоване навчання, але не тільки в школі, тому що дуже сильно змушують бути вчителями, а
хочеться розвиватися і в інших напрямках, наприклад редагування, журналізм, комунікації. Студент мусить
навчитися підлаштовуватися під виклики сьогодення. А також ввести культуру усного і писемного мовлення на
факультеті української філології.
проведення екскурсій
Продовжити розвивати активні методи навчання та електронні навчальні курси
Реанімуйте кафедру романських мов!!
Розклад навчання ,не на тиждень ,а хоча б на місяць
розклад стабільний
Скорегувати процес складання розкладу, узгодити з викладачами необхідність щодо забезпечення проведення
ефективного навчання з дисциплін (потреба у комп'ютерних аудиторіях, аудит. з мульмедійними дошками і т.п.)
Переглянути розподіл навантаження викладачів, можливо, варто збільшити штат окремих кафедр?!
СТАБІЛЬНИЙ РОЗКЛАД
стабільний розклад
Стабільний розклад пар та канікул
стабільність в розкладі занять, переважання профільної дисципліни, а не другорядних предметів
Сталий графік сесії і розклад і всі заліки до Нового року
СТАЛИЙ РОЗКЛАД
Сталий розклад
Сталий розклад, більше викладачів-носіїв мови, більше цікавих пар, а не просто лекції та семінари, прибрати
електронний курс
Університет має стимулювати бажання пізнавати щось нове, пов`язане з освітнім процесом, за межами
університету
Хотілось би менше пар, так як щодня по 4 і не вистачає часу на домашнє завдання
Хотілось би, щоб другої зміни не було, адже не завжди є можливість поєднувати навчання, роботу, додаткові
курси
Хотілося б бачити зафіксований розклад занять і узгоджену освітню програму (з деяких дисциплін), тому що в
різних групах різні викладачі з однієї і тієї ж самої дисципліни мають різну програму навчання
Хотілося б більш розумного розподілу навантаження на студентів та розуміння студентів, бо робити все
одночасно згідно з величезними вимогами викладачів просто неможливо. І працювати у другу зміну вкрай
незручно
Хотілося б більше варіативності та креативності у практичних заняттях з боку викладачів, бо більшість пар
порівняно з попередніми курсами є нецікавими і проходять за одним планом (читання тексту-переказуваннявиконання вправ)
Також, було б краще, якщо б на 3-4 курсі була перша зміна, а не друга, бо неможливо спланувати свій час або,
якщо б був більш фіксований графік навчання
Хочу додати, що дуже прикрим є те, що неможливо обрати іншу мову, окрім англійської, у якості другої мови
Хотілося б, щоб більше уваги було звернено на індивідуальність кожного студента
Хотілося б, щоб навчання відбувалось у першу зміну на всіх курсах.
Хотілося б, щоб у філологів були досвідчені викладачі, які добре володіють англійською мовою, адже деякі
викладачі іноді мають гіршу вимову ніж студенти.
Чіткий графік начання на кожен тиждень
Чітко визначена програма для усього потоку та надання пояснення шкали оцінювання студентів
Щоб була можливість поєднувати навчання з роботою
щоб оцінювали студентів саме за знаннями, а не за тим, як виділяють викладачі деяких студентів
Щоб повернули зарубіжну літературу в диплом бакалавра!!!
я бажаю, щоб задавали меншу кількість домашніх завдань, так як матеріал погано засвоюється і поглиблено
вивчити його не вдається. Домашні завдання робляться для галочки, бо їх на певних предметах занадто багато.
Зробити пари більш цікавими для студентів.
Я вважаю , що нашому університету необхідно зробити реформу в організації розкладу , далі мені як студентці
інституту філології хотілось би щоб було більше носіїв мови, які могли б викладати нам !Також університет не
розвивається зі сторони студентського обміну, так він є але місць дуже мало !!!
Я вважаю,що потрібно більше наочної практики .Також хотілося, щоб було якомога більше пар з носіями мови .
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Якщо програма все ж заявлена як 035 "Філологія", то і робіть з нас ФІЛОЛОГІВ, а не ВЧИТЕЛІВ!!! Дуже
образливо, коли сподівання і заявлені в програмі професійні компетентності не співпадають з реаліями.

Історико-філософський факультет
Більше англійської мови
Більше вибіркових дисциплін
Більше вільних бібліотечних днів
Більше вільних днів
Більше історії, бо іноземні мови можна і самому вивчити
більше практичних занять
Більше свободи, менше непотрібної інформації
заняття в 1 зміну
Заняття проводити в 1 зміну
запрошувати викладати відомих археологів
Зменшити кількість днів навчання у тиждень
Зробити нормальний розклад занять, щоб курс був не таким стислим
менша кількість годин на тиждень
Менше тижневе навантаження
Можливість заочного навчання хоча б на 3-4-му курсі
На мою думку, потрібно більше відводити часу заняттям, а не практичним, тому що мені не вистачало лекцій.
навчання в 1 зміну
навчатись в першу зміну
Надавати індивідуальний графік при працевлаштуванні не за фахом
Не ставити 1 пари
Пари в першу зміну, як було на 1 та 2 курсах
Покращити рівень організації навчального процесу, а саме збалансувати кількість лекцій та семінарських і
практичних занять.
Поліпшити рівень організації освітнього процесу, та АДЕКВАТНО збалансувати кількість лекцій, семінарських та
практичних занять. Переглянути порядок вивчення дисциплін, та адекватно оцінити рівень вивчення англійської
мови, з метою зменшення кількості годин дисципліни.
Поставити заняття в 1 зміну
проводити заняття в 1 зміну
Проводити пари в першу зміну
розклад 3 курсам зробіть в 1 зміну!
розклад занять у першу зміну
Стабільність, без постійної зміни на робочого плану на наступний рік зі зменшенням необхідних предметів
Ставити пари в 1 зміну
щоб доцільніше розподіляли заняття в розкладі
Щоб преподователі були понімаюшими в проблемах студента

Педагогічний інститут
Більше виїзних занять
Більше з розумінням відноситись до студентів, а також оцінювати студентів за одними і тими ж вимогами
Більше ІКТ на заняттях
Більше практики
Більше практичних
Більше практичних занять
Більше професіоналізму
Виконання об'ємних завдань в групах, парах.
Давати більше свободи вибору студентам
Зробити дистанційне навчання
Зростати з кожним роком
Надалі розвиватись)
Не зупиняйтесь та вдосконалюйтесь не лише в плані інформаційних технологій, а й у духовному - це важливо !

«Оцінка студентами 3го курсу освітнього процесу в Київському університеті імені ім.Б.Грінченка» - Київ 2020

Не принижувати гідність студента ,не переходити на особистость при свідках (на кафедрі ,при студентах і т. д.)
Під час практики підбирати заклади, у яких ми дійсно чогось навчимося. Дякую
Підтримка всіх цінностей Університету з боку студентів. Процвітання університету!
Працювати в такому ж напрямі. Однак, хотілось би більш організований графік навчання, який був би зручніший
для всіх.
Прислуховуватися до думки кожного студента
Провести розмову з викладачами, щоб не занижували бали, і не ускладнювали життя студентам
Проводити більше майстер-класів
Рівноцінний розподіл пар на кожен день
Хотілось би побільше тренінгів та майстер-класів

Факультет здоров’я, фізичного виховання та спорту
Більше залучати старші курси до організації, участі в майстер-класах, семінарах, конференціях.
Більше занять у спортивному залі для спеціальності ТДб
Більше компетентних викладачів для свого виду спорту
більше практики, менше теорії
більше практики, ніж теорії
Більше практичних занять
більше практичних занять
більше практичних занять
більше практичних навичок
більше практичних пар
більше практичнихзанять
більше слідкувати за викладачами
більше тренінгових програм
більшість практичних занять
Збільшення кількості практичних занять, використання активних методів навчання. Слідкування за професійною
компетентністю викладачів.
Зробити тренерську діяльність + фітнес, а не фізичне виховання. Тренерам краще працювати або в ДЮСШ або
у фітнес-центрах / тренажерних залах. Тренера - не викладачі фізичного виховання, а зараз програма зроблена
як для викладачів.
культурних заходів для студентів
менше пар у другу зміну
Надання можливості працевлаштування за професією, з достойною зарплатнею.
побільше тренінгів з відомими спортсменами
Покращувати рівень навчання
Прибрати тест Купера з плавання
Професіоналізм
різноманітність пар
стати кращими серед всіх
Хотілося, щоб університет проводив більше тренінгів та майстер класів
Хочеться щоб всі вчились у першу зміну , а не до 18:00 сидіти в університеті , так як багатьом потрібно
заробляти кошти собі на проживання та навчання з таким графіком це майже не можливо
щоб Університет і надалі так розвивався

Факультет інформаційних технологій та управління
БІЛЬШ ЗОРГАНІЗУВАТИ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ
Більш розвиватися у професійному напрямку. Вивчати предмети глибше (не тільки основу) та мати професійну
практику.
Більше практики
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-Більше практики пов'язаної з нормальним працевлаштуванням, де можна себе зарекомендувати і спробувати
свої сили. А не практика, яка полягає в тому, щоб написати багато безкорисних звітів.
-Плюс друга зміна для 3-4 курсів це жах. Це той період, коли вже хочеться шукати роботу за спеціальністю, але
це просто неможливо і студенти нічого не встигають.
-Чому відсутня англійська мова на тих спеціальностях, де вона необхідна і без цього взагалі тебе не візьмуть на
роботу?
Більше практики,дійсно за фахом. Більше предметів, які потрібні будуть для роботи,а ми вивчаємо, предмети,які
нам не приносять користь.
Більше практичних завдань, ніж лекційних
Більше практичних занять
більше практичних занять
більше практичних навичок
Більше теоретичних занять
Відмінити другу зміну
Давати студентам завдання залежно від їх освітнього рівня та до цього чітко пояснювати
Добре, що від університету ведуться профілі в соц мережах. Хотілось би більшого врахування актуальності
матеріалів. Також помітила, що ефективними методами викладання (зі зміною діяльностей) працюють тільки
викладачі по педагогіці, методикам викладання та психології. Тобто тільки ті викладачі, які напряму з цим
пов'язані. Також мені не довподоби навчання на другій зміні, адже воно урізає можливості роботи та
відвідування курсів.
Додати годин з С#
Дуже хочеться щоб університет перестав бути спрямованим на педагогічне навчання. Якщо спеціалізація
називається "Комп'ютерні науки", я очікую від неї суто професійних предметів, а не психологію, педагогіку та
методику навчання кожного тижня і лише один день програмування. Це просто знущання над студентами, які не
мають на меті бути викладачами у майбутньому, тому що час відведений на "зайві" предмети просто величезний
і заважає вивчати дійсно суттєві речі для майбутньої професії.
Також мене бентежить навчання у другу зміну з третього курсу. Пари що починаються о третій годині дня і
закінчуються під вечір не дають змогу працювати та не залишають вільного часу, адже не кожна людина може
змусити себе прокидатися рано вранці без необхідності.
Є величезне бажання навчатися не в другу, а в першу зміну, тому що це надто некомфортно і зроблено в
примусовому порядку, не вистачає часу ні на що, ще й потрібно за це платити.
Покращити педагогічний склад факультету.
Дуже доречним було б добавити викладання англійської мови за спрямуванням. Адже проведений 1 курс
базових знань з англійської, не падав нових знань, які були після закінчення школи. Це просто смішно вчитися в
педагогічному університеті і не вивчати іноземну мову, яка першочергово потрібна для більшості
спеціальностей!!! Як ми маємо отримати потрібні нам знання, що вимагають від нас при вступу на магістратуру,
якщо нам їх навіть не збираються надавати. Також більшість інститутів вивчає англійську 4 роки на парах,
безкоштовно.
Бажано проходити практику у нормальних закладах для розвитку практичних умінь, а не просто для написання
документації.
Чому університет може зробити спортивний майданчик на даху університету, новий кіберполігон, але за стільки
років не зміг забезпечити студентів гуртожитками(з яких можна було б швидко добиратися до місця навчання, а
не тратити безліч часу, якого і так немає на дорогу) і нормальними умовами проживання в них?

Збільшення предметів пов'язаних з програмуванням, для комп'ютерних наук. Педагогіка звісно - добре, але все
ж таки було б добре мати більше навичок у володінні мовами програмування.
Також, мабуть, біль важливий аспект - складні предмети типу комп'ютерної архітектури, алгоритмів, та теорії
ймовірності. Такі предмети потрібно дублювати - а саме, на початку ти не розумієш наскільки тобі потрібні дані
предмети і вчиш їх аби забути (або трохи запам'ятати).
Я маю на увазі, що коли студент вже близько знайомиться з програмуванням, саме тоді він хоче вивчити
математичні предмети, для саморозвитку. Вивчивши їх, ми не використовуємо цю інформацію - ми забуваємо її,
а коли вже починаємо працювати з нею - вчимо наново.
Звертати увагу на думку студентів, щодо проходження практики. І шукати будь які можливості, щоб влаштувати
нас на хорошу практику, за спеціальністю
Звільнити непрофесійних викладачів!
Зменшення нагрузки. Деякі речі важко встигнути зробити через велике навантаження.
Індивідуальний графік в основі навчального процесу.
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Лекції в 21 столітті не мають сенса, так як уся інформація є у відкритому доступі. Особливо у дисциплінах, де з
плином часу нічого не змінюється (математика наприклад). Навіщо мені слухати 1.5 години про інтеграл, якщо я
можу про це прочитати те саме
Мене не влаштовує якість викладання деяких викладачів профільних предметів мого курсу. Мені недостатньо
практичних занять, під практичними завданнями, я маю на увазі- групові походи з викладачами до фінансових
установ, пов'язаних з нашим майбутнім місцем роботи.
Менше стандартних лекцій, побільше ділових ігор і пізнавальних практичних занять.
Мої побажання будуть такі, побудуйте гуртожитки для своїх студентів, а не майданчик який майже не потрібен,
навчіть викладачів педагогічності, бо як показала практика вони вміють кричати, принижувати і вимагати, хоча
самі матеріалом не достатньо гарно володіють.
Також хочу зазначити, що в нас не було відповідної практики яку при вступі нам обіцяли, наші пропозиції
ігнорують, ніхто не хоче цим займатись, всим просто байдуже на своїх студентів. Я розчарувалася в цьому
університеті і це дуже сумно. Дякую за увагу!
Насамперед:
1. Більше компетентних викладачів щодо відповідних дисциплін;
2. Організація відряджень з відповідних спеціальностей до інших міст чи ВНЗ для розвитку особистісних
компетентностей;
3. Організація розвитку Soft Skills.
Не обіцяти, що педагогічних предметів не буде, якщо вони будуть.
Перевіряти педагогічний рівень викладачів!!!!
Звільнити некомпетентних працівників!
Перевірити викладання і вжити заходів, щодо викладання викладачів.
В особливості перевірити такого викладача як Безверхий Костянтин Вікторович та його ненормальну методику
викладання і зверхнє ставлення до студентів!
Прохання звернути на це увагу, дуже важко з ним працювати!
Перевіряти рівень викладання наших викладачів!
Всім викладачам було б доречно проводити перші пари під контролем з боку навчальної ради, задля виявлення
недоречностей у проведенні пар!
Приділити більше уваги викладацькому складу
Прислуховуйтесь до відгуків і прохань студентів, будь-ласка!
Розвиватись
Скоригувати освітню програму в корректному порядку, адже предмети на першому курсі доцільніше викладати
на третьому, так як без належного (хоч і мінімального) досвіду, було дуже важко зрозуміти що бажає викладач
від студентів.
Смотрите, кого берѐте на работу
Часто навантаження буває нерівномірним/ варто приділяти час предметам, які будуть оздоровлювати нас

Факультет права та міжнародних відносин
Продовжуйте розвиватись
Розвиватись і надалі
бажаю процвітання
Більш доступно та з0роз0уміло викладати матеріал
Більше викладачів, які мають практичне відношення до спеціальності
Змініть викладача німецької Скб-1-17-4.0д, другій підгрупі.
змініть викладача з німецької мови для групи СКб-1-17-4.0д
Поверніть Алієва на роботу, підійміть заробітну плату йому!!!
змініть викладача з німецької мови для групи СКб-1-17-4.0д
Змініть викладача німецької Скб-1-17-4.0д, другій підгрупі.
Більше практики та веселих і професійних вчителів!
Не вистачає Алієва у рядах викладачів
Перестати робити пари, що не несуть ніякої користі і викинути викладачів, що не вміють нормально викладати
Змінити викладачів з англійської, французької та німецької мов
сприяти розвитку професійних здібностей студентів
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Враховуйте побажання усіх студентів при формуванні хоча б навчальної зміни, не кажучи про розклад
Хочеться більше прктичних занять
проведення більше екскурсій, тренінгів
Як можна більше практики, адже для спеціональності право - це дуже важливо
Надавати більш практичних занять та тренінгів для залучення студентської уваги.
організовувати більше практичних турнірів
Практика на рівні з теорією
Більше цікавих заходів
більше практичних
Зацікавлювати студентів завдяки екскурсіям та виїзним заняттям.
хотілось би більше тренінгів
тренінги
Побільше практики,виїздних занять.
відвідування музеїв, виставок і тд.
проведення зустрічей
Побільше практичних занять з вивчення мов
Більше виїзних занять
Необхідно приділяти більше уваги реальній практиці (а не просто практичним та семінарам), правильніше
розподілити навчальний план, адже деякі дисципліни є більш корисними та доцільними (наприклад, іноземні
мови), а на них приділяється менше часу, ніж на менш необхідні дисципліни, в яких є багато нудної та не
потрібної теорії. Також пари з деяких дисциплін дуже одноманітні та не цікаві, адже викладачі ніяк не
намагаються урізноманітнити навчальний процес (але це стосується не всіх дисциплін, деякі викладачі дуже
стараються, за що їм велике дякую).
Менше самостійних робіт, більше тренінгів та цікавих занять
1) більше уваги приділяти на предмети, які дійсно в майбутньому будуть корисними. зокрема на нашому
факультеті (ФПМВ) досить мало занять з мов. я вважаю, що потрібно більше часу для вивчення 3 мов, адже
наприкінці ми отримуємо диплом перекладача, а в тій ситуації, що склалась, ми не будемо знати жодної на тому
рівні, який потрібен для майбутнього працевлаштування. потрібно відмітити, що протягом останніх 3 років
навчання, в нас були майже однакові дисципліни, на яких ми вивчали/перепроходили те, що вже знали, а цей
час можна було витратити на мови.
2) більше можливостей для дистанційного навчання! багато студентів на 3 курсі вже працюють, а тому
можливість навчатися дистанційно - це дуже круто, проте не всі викладачі використовують це по максимуму.
Більше практики та веселих і професійних вчителів!
Більше цікавої і корисної практики
Відведення більше часу для вивчення предметів
змінити 2 зміну навчання на 1
Ставити менше пар на другій зміні , раніше їх ро0зпочинати та закінчуватии
Відредагувати 2 зміну навчання ,оскільки занадто пізно закінчуються пари
Щоб не відраховували за 15 копійок заборгованості та замінили банкомат щоб комісія за сплату 1 гр не була 2
грн а також друга зміна в університеті не влаштовує
Створення нормального розкладу
ЗРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ РОЗКЛАД
Більше цікавих завдань, для вивчення матеріалу
Більше дистанційних пар
Більше інтерактивного процесу
Приділяти увагу інклюзивній освіті
більше інтерактиву
Менше непотрібних предметів, які кожного року повторюються, адже інформація подається одна й та сама,
тільки назва предметів змінюється, і, які забирають час, який можна потратити на щось більш пізнавальне і
корисне. !!!У студентів крім університету є й інші справи, на приклад робота та особисте життя!!!
Зробити можливість здавати англійську, французьку та іспанську мови у Енавчанні, бо іноді трапляються
проблеми з відвідуванням пар і стає необхідність і бажання робити завдання вдома, наприклад якщо людина
захворіла.
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Я вважаю, що навантаження для студентів занадто велике. На тиждень ми маємо дуже багато інформації на
опрацювання. Декілька пр, семінарів на 1 день, ми вивчаємо 3 іноземні одночасно. Фізично важко сприймати
таку велику к-ть інформації з різних дисциплін. Я вважаю, що необхідно якимось чином оптимізувати навчальний
процес, зробити його простішим, н-д, у к-ті, але більш змістовним за значенням.
Ми хочемо отримувати бал за кожне практичне, семінар, бо балибалибалибали, але нормально не готуємося до
предметів. Лише поверхнево, не заглиблюючись у суть.
Відмінно навчатися, брати участь в заходах, бути активним, встигати ще працювати, навіть по спеціальності. Це
важко. Важко насолоджуватися молодістю, коли в тебе щодня купа роботи, зокрема, з університету найбільше. У
той час, коли такі ж однолітки, як ми, мають меншу к-ть пар, навантаження і т.д., але такі ж успішні.
Можна було б в СКб зробити практику на 3 курсі.
Занадто велика кількість навчальнихї дисциплін, що неправильно розподілена за часом для адекватного
засвоєння студентами!!!!
Велика кількість дисциплін, що дублюють одна одну.

