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Якістю освітніх послуг університету цілком задоволено 77,4% 

здобувачів вищої освіти. Більш задоволені, ніж незадоволені 9,5%, важко 

відповісти однозначно10,7%, більш незадоволені, ніж задоволені1,2%. Зовсім 

незадоволених немає. 

72% опитуваних вважають, що їх думку завжди враховують в 

організації освітнього процесу, 14,6% важко відповісти однозначно, а 1,2% 

здобувачів вищої освіти вважають, що їх думку не враховують. 

Інформаційним обслуговуванням в університеті цілком задоволені 69% 

респондентів, 16,7% більш задоволені, ніж незадоволені, зовсім незадоволених 

у цьому році немає. 

Бібліотечним обслуговуванням цілком задоволені 69% опитуваних, 

зовсім незадоволені 1,2%. 

Матеріально – технічною базою університету цілком задоволені 64,3%, 

важко відповісти однозначно 17,9%, зовсім незадоволених немає. 

Роботою ректорату університету у сфері потреб та проблем студентів 

цілком задоволено 69% здобувачів вищої освіти, зовсім не задоволених немає. 

Діяльністю деканату цілком задоволені71,4%, більш задоволені, ніж 

незадоволені16,7%,зовсім незадоволених немає. 
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Діяльністю студентського самоврядування цілком задоволені 77,4%, 

більш задоволені, ніж незадоволені 13,1%,зовсім незадоволені 2,4%. 

Залученістю студентів у науково-дослідну роботу цілком задоволені 

71,4%, більш задоволені, ніж незадоволені 17,9%, зовсім незадоволених немає. 

Мікрокліматом на факультеті цілком задоволені 73,8%, більш 

задоволені, ніж незадоволені 19%,зовсім незадоволених немає. 

Розкладом занять цілком задоволені 66,7% здобувачів вищої 

освіти,зовсім незадоволених немає. 

Організацією проходження педагогічних практик цілком задоволені 

64,3%, більш задоволені, ніж незадоволені 20,2 %, зовсім незадоволених немає. 

Роботою куратора групи цілком задоволені 70,2% здобувачів вищої 

освіти, зовсім незадоволені 1,2%. 

Організацією дозвілля, спортивних та культурно-масових заходів 

цілком задоволені 78,6%, більш задоволені, ніж незадоволені 13,1%, зовсім 

незадоволених немає. 

Умовами проживання у гуртожитку задоволені 63,1%,більш 

задоволені, ніж незадоволені 16,7%,зовсім незадоволені 1,2%. 

Організацією харчування цілком задоволені 63,1% здобувачів вищої 

освіти, більш задоволені, ніж незадоволені 20,2%, важко відповісти 

однозначно 14,3%,зовсім незадоволених немає. 

Для підвищення якості освіти в університеті здобувачі вищої освіти 

пропонують: 

 «більше робити піар університету, розповсюджувати інформацію про 

університет» 

 «залучати до освітнього процесу відомих викладачів» 

 «зробити ремонт у гуртожитку» 
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