
АНКЕТА  

 
Мета. Вивчити думку студентів про культурно-просвітницьку роботу в 

університеті. 
Інструкція. Позначте варіанти  відповіді, які  найбільш доцільні особисто для Вас. 

 

1. На Вашу думку, культурно-просвітницька робота в університеті 

здійснюється: 

           а) відмінно; 

 б) добре; 

 в) задовільно; 

 г) незадовільно; 

 д) ваш варіант _________________________________________________ .  

 

2. Як Ви думаєте, хто повинен займатись організацією вільного часу 

студентів в університеті?  

а) адміністрація (керівництво); 

б) куратори академічних груп; 

в) самі студенти (студентський парламент); 

г) підрозділ з організації виховної роботи студентів в університеті; 

          д) ваш варіант _________________________________________________ . 

 

3.  Чи хотіли б Ви створити єдину контактну групу для студентів ІФНТУНГ 

для повідомлення заходів (подій), що відбуваються в університеті:  

а) так – вкажіть де і як краще це зробити: 

- на сайті університету; 

- в соціальних мережах (фейсбук); 

- в інстаграм; 

- телеграм; 

- месенджер; 

- інше; 

б) ні; 

в) не важливо; 

г) ваш варіант __________________________________________________ . 

 

 

4.  Які заходи культурно-просвітницького характеру, на Вашу думку є 

найбільш доцільними в університеті: 
а) розважальні; 

б) інформаційні (пізнавальні); 

в) спортивні; 

г) патріотичні (громадянські); 

д) культурно-просвітницькі; 

е) економічно-правові (бізнес-проекти, тренінги…); 

є) екологічні (екологічні форуми, диспути…); 

ж) ваш варіант _________________________________________________ . 



 

 

5.  До організації яких заходів Ви готові долучитись особисто? 

а) розважальних; 

б) інформаційних (пізнавальних); 

в) спортивних; 

г) патріотичних (громадянських); 

д) культурно-просвітницьких; 

е) економічно-правових (бізнес-проектів, тренінгів…); 

є) екологічних (екологічних форумів, диспутів…); 

ж) до всіх; 

з) ні до яких; 

          к) ваш варіант __________________________________________________ . 

 

6.  На Вашу думку, що потрібно зробити для вільного та гармонійного 

розвитку студента: 

а) необхідні матеріальні умови (комфортні кабінети, актові зали, сучасні 

спортзали, тощо); 

б) організація студентського простору; 

в) необхідні спеціальні фахівці; 

г) необхідні добрі ідеї; 

д) бажання самих студентів; 

е) ваш варіант _________________________________________________ . 

 

7.  Що заважає Вам реалізувати свої ідеї щодо Вашого саморозвитку в 

університеті:     

а) адміністративна складність (дозвіл…); 

б) власне небажання; 

в) незадовільні матеріальні умови; 

г) відсутність однодумців; 

д) нічого; 

е) ваш варіант __________________________________________________ . 

 

8. Чи вважаєте Ви, що потрібно покращити роботу кураторів в групах? 

а) так – (вкажіть яким чином_____________________________________); 

б) ні; 

в) не знайомий з куратором; 

г) ваш варіант __________________________________________________ . 

 

9. Напишіть Ваші побажання: 

9.1. Щодо виховної роботи в університеті: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

9.2. До студентського парламенту: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9.3. До профспілки студентів:  ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дякуємо за щирі відповіді! 


