
ІНФОРМАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНСУЛЬТАТИВНА ТА СОЦІАЛЬНА 

ПІДТРИМКА В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1. Як часто Ви звертаєтеся до бібліотеки нашого університету? 

 

2. Чи користуєтеся Ви електронним каталогом бібліотеки нашого університету? 

 

3. Чи знаєте Ви про те, що маєте можливість у бібліотеці нашого університету безкоштовно 

переглядати базу даних Scopus і Web of Science? 

 

4.Чи знаєте Ви, що в університеті діють наукові студентські гуртки? 



 

5.Якщо так, то чи займається Ви у науковому студентському гуртку на вашій або іншій 

освітній програмі? 

 

6. Якщо Ви не займається и не плануєте займатися у науковому гуртку, то з яких причин? (не більше 2-

х варіантів відповіді) 

1. Мене не цікавить науково-дослідна діяльність; 

2. Обмаль інформації про тематику засідань та науково-дослідну діяльність таких гуртків; 

3. Викладачі не популяризують діяльність таких гуртків; 

4. Не маю вільного часу тому, що поєдную навчання з роботою; 

Інше: 



 

7.Чи знаєте Ви про функціонування у нашому університеті спортивних гуртків, секції? 

 

 

8.Якщо так, то чи відвідуєте Ви спортивний гурток чи секцію? 

 

 

 

 



9 Якщо Ви не відвідуєте університетські спортивні гуртки та секції, то з яких причин? ( не більше 3-х 

варіантів відповіді) 

1.Вважаю, що цей час краще присвятити навчанню; 

2.Не маю вільного часу, тому що поєдную навчання з роботою; 

3.Вважаю, що заняття у секціях не дає ніякої користі для мого здоров'я; 

4.Залюбки б відвідував (ла), але не має секції в якій хотів(ла) би займатися; 

5.Мене цікавлять інші гуртки (рукоділля, флористика, вишивка і т.п.) 

Інше 

 

10.Чи знаєте Ви про функціонування в нашому університеті Психологічного центру  

 

11.Чи зверталися Ви за консультацією до Психологічного центру? 



 

12.Якщо зверталися, то чи задоволені Ви отриманою допомогою? 

- 

13. Якщо не задоволені, то напишіть чому сам? 

- 

14.Чи знаєте Ви про функціонування відділу міжнародних зв’язків в університеті? 

 

15.Чи доводилося Вам звертатися за інформацією до відділу міжнародних зв’язків? 

 



16.Якщо так, то чи задоволені Ви наданою інформацією відділу міжнародних зв’язків? 

- 

17.Якщо не задоволені, то напишіть чому саме? 

- 

18.Чи знаєте Ви про функціонування Юридичної клініки в нашому університеті? 

 

19.Якщо так, то чи зверталися Ви за консультацією до Юридичної клініки?  

 

 

20.Якщо Ви зверталися за консультацією до Юридичної клініки, то чи отримали Ви фахову 

допомогу? 

- 

21. Якщо не отримали фахової допомоги від Юридичної клініки, то напишіть чому саме?  

- 

 

22. Чи проживаєте Ви у гуртожитку? 



 

 

23. Якщо так, то чи задоволені Ви умовами проживання у гуртожитку ? 

 

24. Якщо ні, то з яких причин? ( не більше 3-х варіантів відповіді) 

 

25. Чи задоволені Ви якістю харчування у нашому університеті? 

1. Незадовільні санітарно-гігієнічні умови; 

2. Не влаштовує проживання в одній кімнаті 2-3 студентів, 

3. Не задовільні побутові умови (відсутність або поганий стан побутової техніки); 



4. Не влаштовують правила проживання у гуртожитку (пропускний режим, чергування у містах 

загального користування); 

5. Маю можливість знімати квартиру/кімнату; 

Інше: 

 

 

 

26. Якщо ні, то чому саме? ( не більше 3-х варіантів відповіді) 

 

27.Чи зверталися Ви до пункту медичної допомоги університету? 



 

28. Якщо так, то чи задоволені Ви послугами пункту медичної допомоги університету?  

 

29. Якщо не задоволені, то напишіть чому саме? 

- 

30. Ваша стать: 

 

31. Рівень вищої освіти 



 

32. Форма навчання: 

 


