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Порівняння результатів анкетування студентів інженерно-технологічного 

факультету ПДАА спеціальності 133 Галузеве машинобудування щодо оцінки 

умов навчання в академії 

(2017–2018 рік набору, 1, 2 і 3-ій курси) 

 

Запитання анкети розробили спеціалісти психологічної служби ПДАА за 

сприянням відділу моніторингу та забезпечення якості освіти та за участю 

викладачів кафедри галузевого машинобудування. 

В опитуванні брали участь 14 здобувачів вищої освіти інженерно-

технологічного факультету ПДАА спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

після завершення навчання на першому, другому і третьому курсах (2017–

2018 року набору). Їхні відповіді були проаналізовані та зіставлені. Результати 

подані у відсотках у таблицях і діаграмах. 

На запитання анкети «Вам подобається навчатись у Полтавській державній 

аграрній академії?» у різні роки студенти давали такі відповіді: 

Навчальні роки 

Відповіді на запитання анкети 

Дуже 

подобається 
Подобається Не дуже подобається Не подобається 

2017-2018 28,6 57,1 7,1 7,1 

2018-2019 35,7 57,1 7,1 0 

2019-2020 50 42,9 7,1 0 
 

 

Відповіді на запитання «Ви почуваєтесь комфортно в Полтавській державній 

аграрній академії?» розподілилися таким чином: 
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Навчальні роки 

Відповіді на запитання анкети 

Так, мені 

комфортно 
Загалом комфортно 

Не дуже 

комфортно 
Некомфортно 

2017-2018 35,7 50,0 7,1 7,1 

2018-2019 50,0 42,9 7,1 0 

2019-2020 57,1 35,7 7,1 0  

 

 

На запитання анкети щодо оцінки умов навчання в академії, то переважна 

більшість студентів найвище оцінила облаштування території ПДАА. Наступна, 

найбільш чисельна, група відповідей із високими балами – «якість харчування». 

Майже однакові за чисельністю і кількістю балів стали відповіді таких груп: 

«чистота робочих приміщень», «чистота місць загального користування (туалетів, 

роздягалень та ін.)», «температурний режим в аудиторіях», що свідчить про 

задоволення студентів умовами проживання і навчання. 

Усі без винятку опитані за три роки відзначили, що почуваються безпечно на 

території академії, також 100 % респондентів відповіло, що в закладі вищої освіти 

їхні права дотримуються. 

На жаль, поза увагою студентів залишилося запитання анкети «Якого 

запитання або запитань не вистачає у цій анкеті?» Це пояснюється тим, що студенти 

вже були поінформовані про тематику наступних анкетувань, запитання яких дають 

можливість об’єктивно охарактеризувати стан освітнього середовища у Полтавській 

державній аграрній академії. 
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Шифр курсу, групи _______ дата ___________ 

Забезпечення комфортних умов навчання в академії 

Шановний здобувач вищої освіти! 

Ми проводимо дослідження, щоб вивчити наскільки Вам комфортно у 

закладі вищої освіти, де Ви навчаєтеся. Це потрібно для того, щоб зробити наш 

заклад більш зручним, освітній процес якіснішим, а час перебування в 

університеті приємнішим. Саме тому, Ваша участь у анкетуванні є дуже 

значимою та важливою. 

Просимо заповнити анкету та відповісти на запитання про Ваш особистий 

досвід в академії. 

Ця анкета є анонімною, тобто відповіді, які Ви надаєте, не побачать 

однокурсники, батьки, викладачі: результати анкетування ми використаємо лише 

у загальному вигляді для того, щоб покращити роботу академії. 

Зверніть увагу, тут немає і не може бути "правильних" чи "направильних" 

відповідей - нас цікавить Ваша особиста думка. Питання анкети не повинні 

лишатися без Вашої відповіді. 

Дякуємо за відповідь! 

1. Вам подобається навчатися в Полтавській державній аграрній академії? 

□ дуже подобається;    □ подобається; 

□ не дуже подобається;    □ не подобається. 

2. Якщо Вам не подобається, то чому? 

Ваша відповідь: ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Ви почуваєтесь комфортно в Полтавській державній аграрній академії? 

□ так, мені комфортно; 

□ загалом комфортно; 

□ не дуже комфортно; 

□ некомфортно. 

4. Якщо Вам некомфортно, то чому? 

Ваша відповідь:________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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5. Як Ви оціните умови навчання в академії за 4-бальною шкалою (1 –

незадовільно; 2 – задовільно; 3 – добре; 4 – відмінно? 

№ Критерії оцінювання 
Бали 

1 2 3 4 

1 Облаштування території ПДАА     

2 Чистота навчальних кабінетів     

3 Чистота туалетних кімнат     

4 Чистота їдальні     

5 Якість харчування в їдальні     

6 Чистота у спортивній залі     

7 Температурний режим в академії     

 

6. Чи почуваєтесь Ви у безпеці, перебуваючи в академії? 

□ так, мені безпечно; 

□ здебільшого, так; 

□ здебільшого, ні; 

□ я не почуваюся у безпеці. 

 

7. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь-

ласка, собі це запитання... 

Ваша відповідь:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

... і надайте на нього (них) відповіді 

Ваша відповідь:________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Дякуємо за Вашу участь у анкетуванні! 

 


