
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ ТА СТУПЕНЯ 

ЗАДОВОЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАДАННЯМ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РОБОТОЮ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України «Про вищу освіту» 

система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення процедур і заходів до яких включено здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм. 

Визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів вищої освіти 

наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів Університету, які 

навчаються на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях 

вищої освіти як споживачів освітніх послуг, проводився шляхом анкетування 

протягом листопада-грудня 2019 року відповідно до наказу ректора 

Університету від 12.09.2019 р. № 212/01. 

Учасники анкетування – здобувачі вищої освіти (далі – здобувачі) денної 

та заочної форм навчання, які навчаються на усіх освітніх програмах в 

Університеті та на різних курсах. Всього в опитуванні взяли участь 732 особи 

серед яких: 186 студентів першого курсу, 153 студенти другого курсу, 210 

студентів третього курсу та 112 студентів четвертого курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 71 здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. В розрізі інституту (факультетів) в опитуванні взяло участь: 232 

студенти, що навчаються в інституті економіки і фінансів (ІЕіФ); 339 – на 

факультеті товарознавства управління та сфери обслуговування (ТУСО); 153 – 

на факультеті міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

(МЕВ та ІТ); 8 здобувачів вищої освіти, що навчаються на юридичному 

факультеті (рис. 1). 

 
Рис. 1. Розподіл здобувачів вищої освіти – учасників опитування 

 

Студентам було запропоновано надати відповіді на 24 питання анкети, що 
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стосувались як встановлення рівня освітніх послуг, що на дає Університет, так і 

роботи науково-педагогічних працівників, деканатів та інших структурних 

підрозділів. Опитувані мали можливість як обирати варіанти відповідей серед 

запропонованих, так і формулювати власний варіант відповіді. 

Перше питання анкети “За якими критеріями Ви обрали для навчання 

ЛТЕУ?”.  

Узагальнені результати представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Критерії, які вплинули на вибір для навчання ЛТЕУ 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

порадили батьки 89 

порадили друзі або знайомі 114 

у ньому навчались (навчаються) друзі, знайомі, родичі 142 

висока репутація, престиж закладу освіти 82 

висококваліфікаційний науково-педагогічний колектив 54 

плата за навчання у закладі освіти є доступною 88 

належне матеріально-технічне забезпечення (сучасні кабінети, 

сучасна комп’ютерна техніка, лабораторне та інше устаткування) 

16 

у Львові дешевше навчатися, ніж в інших містах 27 

після закінчення легко знайти роботу 20 

побачив рекламу університету на телебаченні 5 

побачив інформацію про університет у соціальних мережах 

(Facebook, Instagram та ін.) 

61 

власний варіант відповіді: 35 

перші зателефонували що до вступу 2 

Рекомендація з коледжу 5 

порадили представники університету, які приїздили у коледж з 

пропозицією вступити до ЛТЕУ 

1 

вибрав самостійно з поміж усіх університетів Львова 3 

запропонували на роботі 1 

декілька факторів разом 2 

запропонували безкоштовне навчання 3 

за допомогою сайту, де показують вузи з обраним ЗНО 1 

приїхав вчитись в Європейське місце 3 

куди взяли, туди і пішов 2 

не пройшов конкурс у Київ 1 

у Львові не багато ВНЗ, де можна отримати спеціальність з 

Маркетингу 

1 

заклад обирався шляхом виключення 1 

мені подобається ця робоча сфера (ГРС) 1 

не було іншого вибору 1 

тут легко вчитися 1 

цікава так корисна спеціальність, яка в майбутньому принесе 

прибуток та задоволення від роботи (реклама у бізнесі) 

1 

важко відповісти 4 

 

Студентам були запропоновані наступні варіанти відповідей: порадили 



батьки; порадили друзі або знайомі; у ньому навчались (навчаються) друзі, 

знайомі, родичі; висока репутація, престиж закладу освіти; 

висококваліфікаційний науково-педагогічний колектив; плата за навчання у 

закладі освіти є доступною; належне матеріально-технічне забезпечення (сучасні 

кабінети, сучасна комп’ютерна техніка, лабораторне та інше устаткування); у 

Львові дешевше навчатися, ніж в інших містах; після закінчення легко знайти 

роботу; побачив рекламу університету на телебаченні; побачив інформацію про 

університет у соціальних мережах (Facebook, Instagram та ін.), а також було 

запропоновано надати власний варіант відповіді. 

Для 142 учасників опитування (43,3 %) критерієм вибору для навчання 

ЛТЕУ був той факт, що у ньому навчались (навчаються) друзі, знайомі, родичі; 

114 здобувачам Університет порекомендували друзі або знайомі; 89 – порадили 

батьки. Для 88 здобувачів вирішальним критерієм була доступна плата за 

навчання; для 82 учасників опитування критерієм вибору була висока репутація, 

престиж закладу освіти та для 54 – висококваліфікаційний науково-педагогічний 

колектив. 61 здобувач вищої освіти у свій час побачив інформацію про 

університет у соціальних мережах (Facebook, Instagram та ін.), а 35 здобувачів 

дали власні критерії, що вплинули на вибір Університету. 

Таким чином, з метою проведення ефективної вступної кампанії, 

завданням приймальної комісії, працівників закладу освіти є підвищення якості 

профорієнтаційної роботи у тому числі і шляхом підвищення рівня ефективності 

тих критеріїв, які за результатами опитування не відзначені студентами, а також 

шляхом продовження використання в практиці профорієнтаційної роботи тих 

інструментів, які найбільшою мірою впливають на вибір Університету для 

навчання. 

При відповіді на питання анкети “Як ви оцінюєте якість організації 

освітнього процесу в ЛТЕУ?” студентам було запропоновано здійснити таке 

оцінювання за 10-баловою шкалою, в якій 1 бал означав, що якість організації 

освітнього процесу є поганою, а 10 – відмінною. Результати оцінювання якості 

організації освітнього процесу подані на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результати оцінювання здобувачами вищої освіти якості організації 

освітнього процесу в Університеті 
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якість організації освітнього процесу в Університеті. Проте слід відзначити, що 

76 студентів (10,38 % від загальної кількості учасників опитування) оцінили 

якість організації освітнього процесу на 5 і нижче балів, що повинно спонукати 

науково-педагогічних працівників до подальшого підвищення якості науково-

педагогічної діяльності. 

При відповіді на питання анкети “Як Ви оцінюєте діяльність органів 

студентського самоврядування в Університеті?” студенти могли як обрати 

варіант відповіді із запропоновах (органи студентського самоврядування 

ефективно впливають на вирішення багатьох питань студентського життя; 

органи студентського самоврядування на вирішення будь-яких питань 

студентського життя не впливають; мені нічого не відомо про роботу органів 

студентського самоврядування в Університеті), так і сформулювати власний 

варіант відповіді. 

Узагальнені результати відповідей здобувачів на дане питання відображені 

у табл. 2. 

Таблиця 2 

Рівень впливу органів студентського самоврядування Університету на 

вирішення питань студентів 

Варіант відповіді 
Результати 

опитування, осіб 
органи студентського самоврядування ефективно впливають на вирішення 

багатьох питань студентського життя 

426 

органи студентського самоврядування на вирішення будь-яких питань 

студентського життя не впливають 

100 

мені нічого не відомо про роботу органів студентського самоврядування в 

Університеті 

190 

власний варіант відповіді: 

органи студентського самоврядування на вирішення будь-яких питань 

студентського життя впливають частково 

3 

майже не впливає 1 

органи студентського самоврядування на вирішення будь-яких питань 

студентського життя впливають але не так ефективно, як хотілося б 

2 

Не стикалась з потребою звертатись у органи самоврядування 1 

жахливо 2 

не знаю, чи я в компетенції відповідати на це запитання, тому що я є членом 

студентського самоврядування ЛТЕУ. Але зі свого боку можу сказати, що 

студентське самоврядування багато працює над покращенням життя студентів. 

Ми даємо чимало можливостей, для само-реалізації, для того, аби студентське 

життя не було рутинним, а приносило багато емоцій та вражень 

1 

впевнений що їх рішення впливали на хід мого навчання але не афішувались як 

рішенням студентської ради 

1 

представнкики не доносять інформацію про заходи до групи 1 

Шайка-лейка. Одни праздники и мероприятия под названием "Ейфория". Ничего 

конкретного не делают. Вопросы, которые реально волнуют студентов – 

игнорируются 

1 

не чую про них 1 

вчусь на заочній формі, не стикався з цим 2 

 

Аналіз відповідей дає підстави констатувати, що органи студентського 



самоврядування ефективно впливають на вирішення багатьох питань 

студентського життя і з цим погодилося 426 здобувачів, що становить 58,2 % від 

загальної кількості опитаних. Проте досить багато студентів – 190 осіб (26 %) 

нічого не знають про роботу органів студентського самоврядування в 

Університеті. Цікавим виявилося і те, що жоден студент не зазначив, що йому 

важко відповісти на дане питання. 

На питання “Чи берете Ви участь у науково-дослідницькій роботі?” 

відповіді студентів розділились і подані у табл. 3. 

Таблиця 3 

Результати визначення рівня участі студентів у науково-дослідницькій 

роботі 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

так, беру участь 171 

ні, не беру через брак часу тощо 347 

ні, не беру через те, що викладачі не розказують про наукові 

проблеми та не зацікавлюють у виконанні наукових досліджень 

30 

ні, не беру, оскільки про існування наукових об’єднань мені не 

відомо 

71 

ні, не беру, оскільки мене не цікавить 112 

власний варіант відповіді: 1 

беру, бо викладачі наполягають на тому 1 

 

Таким чином, 560 учасників опитування (76,5 %) не беруть участь у 

науково-дослідній роботі з різних причин, що є неприпустимим для 

Університету. 

Проректору з наукової роботи, науковому відділу та науково-педагогічним 

працівникам переглянути методи стимулювання здобувачів до науково-

дослідної діяльності. Запровадити кращі університетські практики залучення 

здобувачів до науково-дослідної діяльності починаючи з першого року навчання 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Під час проведення опитування встановлювався рівень обізнаності 

здобувачів вищої освіти з функціонуванням спортивних секцій в ЛТЕУ. 

Узагальнені результати відповідей здобувачів на дане питання відображені 

у табл. 4. 

Таблиця 4 

Результати визначення рівня обізнаності здобувачів вищої освіти з 

функціонуванням спортивних секцій в ЛТЕУ 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

так, добре знайомий 335 

так, але мені нецікаво 195 

ні, мало інформації 95 

ні, взагалі жодного разу не чув 60 

так, беру участь 45 



власний варіант відповіді: 1 

так чув, але мало секцій 1 

Важко назвати то секціями. Приходиш і просто сам по собі 1 

 

Більшість студентів знають про роботу спортивних секцій університету, 

проте значна кількість студентів, знаючи про роботу спортивних секцій, не 

зацікавлені в участі у таких. 

З огляду на результати опитування, завідувачу кафедри фізичного 

виховання та спорту спільно з працівниками кафедри слід організувати 

загальноуніверситетські презентації спортивних секцій Університету з метою 

зацікавлення та залучення студентів до участі у них. 

Здобувачам вищої освіти було запропоновано надати власні пропозиції 

щодо створення молодіжних культурно-масових гуртків в Університеті. 

Надані студентами пропозиції узагальнені і у табл. 5. 

Таблиця 5 

Пропозиції студентів щодо створення культурно-масових гуртків в 

Університеті 

Варіант відповіді 
Результати 

опитування, осіб 
Бокс 18 

Танцювальний (бальні, спортивні бальні, народні, сучасні, бачата, сальса, хіп хоп) 74 

Театральний  23 

Вокальний, музичний 34 

Іноземних мов 32 

Футбол 16 

Туристичний, екскурсоводів 14 

Художній (малювання), моделювання 36 

Плавання  14 

Карвінгу 18 

Кіберспорту 9 
Спортивний (йоги, баскетбольний, шахмати, шашки, настільний теніс, фітнес тощо) 56 

Акторської майстерності 12 

Ораторського мистецтва 24 

КВН, брейн рингу, інтелектуальний, квестів 17 

Реклами, маркетингу, журналістики 13 

Комп’ютерний (веб дизайну, розробки комп’ютерних ігор тощо) 10 

Іноземних мов 14 

Настільних ігор (монополія, покер тощо) 9 

Кулінарний, сомельє 10 

Бізнесу (новини торгівлі, фінансів, навчання основ створення власного бізнесу) 14 

Волонтерства 12 

Охорони навколишнього середовища 12 

Основ психології 14 

Інші (Система підтримки прийняття рішень, сучасних технологій, обговоренням 

різних соціально-політичних проблем тощо) 

6 

В Університеті діє достатньо гуртків 20 

Ніякий 70 

Не знаю 38 

Важко відповісти 93 



Таким чином, за результатами опитування, встановлено, що студенти 

найбільшою мірою вважають за доцільне створення танцювального гуртка, а 

також різних видів спортивних гуртків. 

Для задоволення потреб студентів та врахування їх думки при створенні 

гуртків, керівникам відповідних структурних підрозділів проаналізувати 

детально результати опитування та подати відповідні пропозиції, попередньо 

погодивши з органами студентського самоврядування. 

При відповіді на питання “Які проблеми найбільше ускладнюють 

процес Вашого навчання?” учасники опитування самостійно формулювали 

відповіді. 

Узагальнені результати відповідей на дане питання відображені у табл. 6. 

Таблиця 6 

Проблеми, які найбільше ускладнюють процес навчання, на думку 

опитаних 

Перелік проблем 

Кількість разів скільки 

здобувачі позначили 

дану проблему 

Вагомість, 

% 

Проблем немає 275 37,57 

Наявність першої пари 15 2,05 

Необхідність працювати (висока зайнятість на роботі) 86 11,75 

Брак часу 100 13,66 

Власна лінь 19 2,6 

Викладачі (вимогливість, небажання вчити, невихованість, 

некомпетентність, нетолерантність, прискіпливість, не вміють 

зацікавити тощо) 

29 3,96 

Гуртожиток (стан) 12 1,64 

Складність добирання  14 1,91 

Недосконала організація освітнього процесу (не зручний 

розклад, багато домашніх завдань, застаріла інформація на 

лекціях, не потрібні дисципліни, з деяких дисциплін мало 

інформації на дистанційних курсах) 

52 7,1 

Інші особисті фактори (наявність сім’ї, дітей, відсутність 

мотивації, інтересу, не відпускають з роботи та Збройних Сил 

на сесію, проблеми зі здоров’ям, незацікавленість,  тощо) 

41 5,6 

Обов’язковість відвідування занять 10 1,37 

Сесія (атестація), пропуски 11 1,5 

Некомфортні умови для навчання 15 2,05 

Труднощі з вивченням окремих предметів 16 2,19 

Мало вільного часу 7 0,95 

Важко відповісти 30 4,1 

 

За результатами опитування, найбільше ускладнюють процес навчання 

наступні проблеми: брак часу, необхідність поєднувати навчання та роботу 

недосконалість організації освітнього процесу, а також низка проблем 

особистого характеру. 

З метою виявлення дисциплін, при вивченні яких у студентів виникають 



труднощі здобувачам було поставлене відкрите питання “При вивченні яких 

дисциплін виникають найбільші труднощі?”. 

У табл. 7 надається перелік дисциплін, які називаються студентами 5 і 

більше разів, оскільки деякі дисципліни називаються один раз, що не має 

системного характеру і може бути спричинено індивідуальним відношенням 

окремого здобувача. 

Таблиця 7 

Дисципліни, при вивченні яких у здобувачів вищої освіти виникають 

найбільші труднощі 

Назва дисципліни 

Кількість 

здобувачів, які 

зазначили дану 

дисципліну 

% від 

загальної 

кількості 

опитаних 

Вища математика 146 19,93 

Економіка підприємств 39 5,33 

Іноземна мова (англійська, французька) 39 5,33 

Харчова хімія 16 2,19 

Економічного спрямування 16 2,19 

Історія української державності 12 1,64 

Товарознавство (харчових продуктів, окремих груп продовольчих 

товарів, товарів народних промислів і сувенірів) 

12 1,64 

Економічна теорія 9 1,23 

Правознавство 9 1,23 

Інформатика 7 0,96 

Холодильні технології 7 0,96 

Фінанси підприємств 7 0,96 

Організація готельного господарства 7 0,96 

Менеджмент (менеджмент підприємств сфери обслуговування) 7 0,96 

Бізнес-планування 6 0,82 

Інформаційні технології 6 0,82 

Комп’ютерні технології 5 0,68 

Статистика 5 0,68 

Логіка 5 0,68 

Філософія 5 0,68 

Бухгалтерський облік (у торгівлі і ресторанному господарстві) 5 0,68 

Маркетинг 5 0,68 

Зі всіма 5 0,68 
З тими, які не належать до майбутньої професії 10 1,37 

Важко відповісти 127 17,35 

Таких дисциплін нема 200 27,32 

Інший варіант відповіді (міжнародні економічні відносини, 

програмування, організація ярмаркової та виставкової діяльності, 

фізична культура, міжнародна економіка, не цікаві, із застарілою 

інформацією, із проблемними викладачами тощо) 

15 2,05 

 

Таким чином, для 200 (27,32 %) опитаних здобувачів вищої освіти із 

жодною з дисциплін при їх вивченні не виникають труднощі. 127 здобувачів не 



змогли сформулювати відповідь на поставлене питання. Найбільше труднощів у 

здобувачів виникає при вивченні вищої математики. Цю дисципліну зазначило 

146 опитаних (19,93 %). До дисциплін, які студенти найбільше відзначали під час 

опитування належать: економіка підприємств; іноземна мова (англійська, 

французька); харчова хімія; дисципліни економічного спрямування; історія 

української державності; товарознавство (харчових продуктів, окремих груп 

продовольчих товарів, товарів народних промислів і сувенірів). 

З метою встановлення причин виникнення труднощів, керівникам курсів 

слід, гарантам освітніх програм слід з’ясувати причини, через які виникають 

труднощі та, за можливості, врахувати думку студентів з метою усунення таких 

причин при вивченні дисципліни. 

Щодо викладачів, які були зазначені студентами у анкетах, то з метою 

недопущення в подальшому нетактовної поведінки з боку викладачів по 

відношенню до студентів необхідно рекомендувати завідувачам кафедр, 

директору інституту (деканам факультетів) провести роз’яснювальні бесіди з 

такими викладачами, а гарантам освітніх програм до підготовки на яких залучені 

вказані вище викладачі, здійснити відвідування занять, які ведуться такими 

викладачами та надати висновки у письмовому вигляді за результатами такого 

відвідування до відділу моніторингу якості освіти та акредитації. 

Здобувачам вищої освіти було запропоновано відповісти на питання “Які 

якості викладачів вам особливо неприємні?”. При цьому питання було 

відкритим тому студенти самостійно могли висловити свою думку. 

Результати аналізу відповідей здобувачів на дане питання представлені у 

табл. 8. 

Таблиця 8 

Відповіді здобувачів щодо якостей викладачів, які їм є особливо 

неприємними 

Варіант відповіді 
Кількість 

здобувачів 

% від 

загальної 

кількості 

опитаних 

Немає таких якостей, які б були неприємними 204 27,87 

Важко відповісти 158 21,58 

Нетактовне відношення до студентів (фамільярність, приниження, перехід на 

особисті образи, коментування зовнішнього вигляду, прямі образи, хамство, 

неповага до студентів, грубість, недоброзичливість) 

93 12,7 

Зверхність (самовпевненість) 74 10,11 

Неналежне проведення занять (запізнення, надання застарілого матеріалу, 

погана дикція, відсутність викладача на парі (дає завдання і виходить), 

невміння працювати зі студентами, розмови не за темою заняття, розповіді 

про особисте життя, обговорення інших викладачів тощо) 

37 5,06 

Неправильне оцінювання (необ’єктивність, несправедливість, 

упередженість, різниця між студентами, наявність улюбленців, неоднаковий 

підхід до оцінювання різних студентів, недоброчесність тощо) 

37 5,06 

Агресія (підняття голосу, крик, нав’язування своєї думки, різкість, злість 

тощо) 

32 4,37 



Некомпетентність (погане володіння матеріалом, не вміння пояснити 

матеріал тощо) 

27 3,69 

Надмірна прискіпливість, вимогливість, принциповість, суворість, 

жорсткість, непоступність, впертість тощо 

22 3,01 

Нерозуміння студентів 18 2,46 

Байдужість до студентів і до дисципліни, яку викладають 17 2,32 

Інше (багато вимагають здавати завдань на дистанційний курс; 

злопам’ятність; мало виділяють часу на спілкування зі студентами; задають 

багато домашнього завдання; відсутність почуття гумору; скрупульозність; 

лицемірство; придирання до дрібниць; лицемірство; тиск на студентів; 

непривітність; не чесність; жорстокість; непорядність) 

13 1,77 

За результатами опитування встановлено, що 204 здобувачі відзначило, що 

немає таких якостей у викладачів, які б були неприємними для них. Досить 

багато опитаних не змогло надати відповідь на дане питання (158 осіб). 

Деякі здобувачі надавали коментарі до своєї відповіді, зокрема: 

“незацікавленість процесом навчання; коли дають перефотографувати лекцію з 

їхніх комп'ютерів, щоб ми сиділи переписували і до кінця пари й слова не 

говорять”. 

Неприпустимим є нетактовне відношення до студентів з боку викладачів у 

різних проявах, а також зверхність викладачів, неналежне проведення занять, 

необ’єктивність в оцінюванні, агресія та некомпетентність. Тому керівникам 

структурних підрозділів (директору інституту, деканам факультетів, завідувачам 

кафедр) необхідно звертати увагу викладачам та наголошувати на 

неприпустимості проявів негативного відношення до виконуваної роботи та на 

неприпустимість некоректної поведінки зі студентами. 

Крім того, студентам було запропоновано дати відповідь на питання “Кого 

з викладачів (якість викладання, доброзичливість, тактовне відношення до 

студентів) Ви би оцінили на «відмінно»?”. Оскільки студенти зазначали 

багатьох викладачів, тому подається 10 викладачів, які студенти зазначали 

найчастіше. 

Узагальнені результати відповідей студентів на дане питання подані у 

табл. 9. 

Таблиця 9 

Узагальнені результати відповідей здобувачів на питання “Кого з 

викладачів (якість викладання, доброзичливість, тактовне відношення до 

студентів) Ви би оцінили на «відмінно»?” 

Варіант відповіді 
Кількість 

здобувачів 

Усіх 146 

Переважну більшість 28 

Важко відповісти 37 

Михальський Ю. В. 99 

Заверуха О. М. 37 

Топорницька М. Я. 32 



Чуй І. Р. 31 

Перепьолкіна О. О. 24 

Сороківський В. М. 23 

Шумський О. В. 22 

Гірняк Л. І. 20 

Костенко А. В. 14 

Бойчук І. В. 13 

 

Таким чином, при відповіді на дане питання, здобувачі називали 

викладачів практично усіх кафедр Університету як випускових так і кафедр 

загальної підготовки. 

Наступним у анкеті був блок питань, який стосувався роботи деканатів 

Університету, які безпосередньо працюють зі студентами та координують увесь 

процес надання освітніх послуг як в першу так і в другу половину дня.  

Здобувачі вищої освіти мали можливість якість роботи деканатів за 10-

баловою шкалою, в якій 1 бал означав, що якість роботи деканату погана, а 10 – 

відмінна. Узагальнені результати оцінювання якості роботи деканатів подані на 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Результати оцінювання здобувачами вищої освіти якості роботи 

деканатів 
 

Результати оцінювання студентами якості роботів деканатів в розрізі 

інституту (факультетів) подано у табл. 10. 

Таблиця 10 

Результати оцінювання студентами якості роботів деканатів в розрізі 

інституту (факультетів), осіб 

Бал 
Назва інституту (факультету) 

ІЕіФ ТУСО МЕВ та ІТ ЮФ 

1 4 1 2 0 

2 0 2 2 0 

3 0 5 1 0 

7 4 6 8
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4 3 2 3 0 

5 7 15 6 0 

6 2 15 4 0 

7 22 28 9 1 

8 32 48 23 2 

9 43 57 24 1 

10 119 166 79 4 

Всього, осіб 232 339 153 8 

 

Таким чином, учасники опитування досить високо оцінили якість роботи 

деканатів. Проте, слід зазначити, що результати оцінювання якості роботи 

деканату юридичного факультету не можуть бути взяті до уваги через малу 

кількість опитаних студентів. 

Здобувачам було задано питання “Чи були випадки, коли співробітники 

деканатів або інших підрозділів поводилися грубо або нетактовно?”. 

Узагальнені результати відповідей на дане питання подано на рис. 4. 

 
Рис. 4. Розподіл відповідей учасників опитування, щодо наявних випадків 

грубого та нетактовного ставлення до студентів з боку співробітники деканатів 

або інших підрозділів 
 

646 студентів (88,25 %) відповіло, що не спостерігали випадків грубого та 

нетактовного ставлення до студентів з боку співробітники деканатів або інших 

підрозділів; 85 студентів (11, 61 %) з такими випадками зіштовхувалися; 1 

студент (0,14 %) не зміг дати відповіді на поставлене питання. 

Директору інституту, деканам факультетів, керівникам інших структурних 

підрозділів слід реагувати на прояви нетактовного ставлення до студентів 

працівниками та не допускати в подальшому такого ставлення до здобувачів 

вищої освіти. 

Студентам було запропоновано надати пропозиції щодо покращення 

роботи деканату. 

Пропозиції студентів подані у табл. 11. 

Варіант відповіді 
Кількість 

здобувачів 

Нема пропозицій, усе добре 479 

646

85
1

так ні не знаю



Важко відповісти, не знаю 135 

Вчасно надавати інформацію про заходи, початок сесії, тривалість семестру, завчасно мати 

готові розклади на наступний семестр тощо 

35 

Більше доброзичливості, толерантності, не залякувати студентів, привітності 16 

Більше взаємодіяти зі студентами, допомагати у вирішенні проблемних питань 16 

Підвищити організованість, професіоналізм, уважність, оперативність 14 

Автоматизувати систему зв’язу зі студентами, електронний варіант розкладу на сайті для 

заочників, СМС розсилка, дистанційне оповіщення про зміни в розкладі, мобільні додатки 

7 

Збільшити години роботи, не зрозумілий графік роботи, збільшити площу кабінету 

деканату 

7 

Більша вимогливість до студентів, які пропускають заняття 4 

Менший контроль за відвідуваністю 3 

Змінити декана 3 

Надавати студентам заочної форми навчання студентські квитки 2 

Інше: не вибирати деканату предмети замість студентів; дати більше повноважень щодо 

прийняття рішень стосовно освітнього процесу; нові обличчя тобто люди які розуміються 

також в сфері викладацької діяльності; правильність вибору старост; задіяти кураторів до 

роботи 

5 

Покращення, які не є компетенцією деканатів: бібліотека; більше виділити коштів на 

розвиток студенства та самоврядування; покращити виконання роботи працівників  відділу 

кадрів; підняти зарплатню працівникам деканату; практика за кордоном; зменшити оплату 

за навчання 

6 

 

Отже переважна більшість опитаних – 479 осіб (65,44 %) вважають, що у 

роботі деканатів нічого не потрібно змінювати. 35 здобувачів пропонує 

покращити роботу деканатів в частині вчасного надання інформації про заходи, 

початок сесії, тривалість семестру, завчасно мати готові розклади на наступний 

семестр тощо. 
На питання “Чи доводилось Вам чути про конкретні випадки корупції 

в Університеті?” 480 (65,57 %) студентів відповіло, що про конкретні випадки 

корупції вони не чули; 99 (13,53 %) здобувачів чули про конкретні випадки 

корупції в Університеті і 153 (20, 9 %) студентам було важко відповісти на дане 

питання (рис. 5). 

 
Рис. 5. Обізнаність студентів про конкретні випадки корупції в Університеті, 

осіб 
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Так Ні Важко відповісти



Розподіл відповідей здобувачів на питання “Чи доводилося Вам особисто 

чи членам Вашої сім’ї протягом навчання давати неправомірну вигоду, 

подарунки?” подано на рис. 6. 

 

Рис. 6. Розподіл відповідей здобувачів стосовно того чи доводилося їм особисто 

чи членам їх сім’ї протягом навчання давати неправомірну вигоду, подарунки 

Незважаючи на те, що переважна більшість здобувачів негативно відповіла 

на дане питання: 678 осіб із 732 опитаних, проте тривожним є той факт, що 54 

здобувачі позитивно відповіли на дане питання. 

Здобувачі вищої освіти повинні чітко знати і усвідомлювати той факт, що 

Університет рішуче засуджує прояви корупції і веде боротьбу з таким явищем. З 

огляду на зазначене керівникам структурних підрозділів, кураторам академічних 

груп, гарантам освітніх програм, слід проводити роз’яснювальну роботу серед 

студентів. 

Студенти мали можливість надати власні пропозиції: що потрібно робити, 

на Ваш погляд, для поліпшення якості освітнього процесу, діяльності 

університету. 

Слід зазначити, що 182 здобувачам було важко відповісти на дане питання, 

160 здобувачів не знають, що потрібно робити для покращення освітнього 

процесу та діяльності Університету. 68 здобувачів вважають, що нічого робити 

не потрібно, все і так добре. 

Пропозиції студентів в основному стосувались: зменшення кількості 

нефахових та збільшення кількості фахових дисциплін; започаткувати та 

проводити тренінги, курси, більше зацікавлювати студентів до навчання; 

проводити більше майстер класів; щоб у всіх викладачів була одна система 

оцінювання, чесно виставляти бали; покращення функціонування дистанційного 

курсу; дозволити вибирати студентам собі викладачів; більший контроль за 

якістю проведення занять викладачами; більше практичних занять; дбати про 

тепло в аудиторіях; надавати новішу інформацію згідно з вимогами 

роботодавців, яку можливо було б застосувати під час роботи; не допускати 

проявів корупції тощо. 

Здобувачам була надана пропозиція: Якщо хочете щось додати або 

повідомити про порушення або зловживання, просимо написати.  

так; 54

ні; 678



Більшість здобувачів – учасників опитування не виявили бажання щось 

додати або додатково повідомити про порушення чи зловживання – 709 осіб. 

Серед повідомлень, більшість стосувалась некоректної поведінки викладачів, 

один студент повідомив про булінг деяких студентів, змінити підходи до 

викладання тощо. 

Останнє питання анкети: Якщо б ви знову вступали, то: знову вибрали б 

ЛТЕУ; вибрали б інший університет Львова; вибрали інший університет 

України; вибрали інший університет в іншій країні; взагалі не отримував би вищу 

освіту; важко відповісти. Відповіді учасників опитування подано на рис. 7. 

376 здобувачів (51, 37 %) із 732 опитаних відповіли, що якщо б їм довелося 

знову вступати, то вони знову б обрали Львівський торговельно-економічний 

університет. 125 здобувачам (17,08 %) було важко відповісти на дане питання; 

29 здобувачів (3, 96 %) відповіло, що взагалі не отримували би вищу освіту; 51 

студент (6,97 %) обрали б для навчання інший університет Львова; 49 (6,69 %) – 

інший університет в Україні і 102 опитаних (13,93 %) – обрали б для навчання 

університет в іншій країні. 

 
Рис. 7. Розподіл відповідей студентів щодо вибору закладу освіти 

 

З метою підвищення рівня задоволення здобувачів вищої освіти наданням 

освітніх послуг та роботою структурних підрозділів університету, пропонується 

вжити наступних заходів: 

1. З метою проведення ефективної вступної кампанії, завданням 
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приймальної комісії, працівників закладу освіти є підвищення якості 

профорієнтаційної роботи у тому числі і шляхом підвищення рівня ефективності 

тих критеріїв, які за результатами опитування не відзначені студентами, а також 

шляхом продовження використання в практиці профорієнтаційної роботи тих 

інструментів, які найбільшою мірою впливають на вибір Університету для 

навчання. 

2. Проректору з наукової роботи, науковому відділу та науково-

педагогічним працівникам переглянути методи стимулювання здобувачів до 

науково-дослідної діяльності. Запровадити кращі університетські практики 

залучення здобувачів до науково-дослідної діяльності починаючи з першого 

року навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

3. Завідувачу кафедри фізичного виховання та спорту спільно з 

працівниками кафедри слід організувати загальноуніверситетські презентації 

спортивних секцій Університету з метою зацікавлення та залучення студентів до 

участі у них. 

4. Для задоволення потреб студентів та врахування їх думки при створенні 

гуртків, керівникам відповідних структурних підрозділів проаналізувати 

детально результати опитування та подати відповідні пропозиції, попередньо 

погодивши з органами студентського самоврядування. 

5. З метою встановлення причин виникнення труднощів, керівникам курсів 

слід, гарантам освітніх програм слід з’ясувати причини, через які виникають 

труднощі та, за можливості, врахувати думку студентів з метою усунення таких 

причин при вивченні дисципліни. 

6. З метою недопущення в подальшому нетактовної поведінки з боку 

викладачів по відношенню до студентів необхідно рекомендувати завідувачам 

кафедр, директору інституту (деканам факультетів) провести роз’яснювальні 

бесіди з викладачами, які були зазначені студентами у анкетах, а гарантам 

освітніх програм, до підготовки на яких залучені вказані вище викладачі, 

здійснити відвідування занять, які ведуться такими викладачами та надати 

висновки у письмовому вигляді за результатами такого відвідування до відділу 

моніторингу якості освіти та акредитації. 

7. Неприпустимим є нетактовне відношення до студентів з боку викладачів 

у різних проявах, а також зверхність викладачів, неналежне проведення занять, 

необ’єктивність в оцінюванні, агресія та некомпетентність. Тому керівникам 

структурних підрозділів (директору інституту, деканам факультетів, завідувачам 

кафедр) необхідно звертати увагу викладачам та наголошувати на 

неприпустимості проявів негативного відношення до виконуваної роботи та на 

неприпустимість некоректної поведінки зі студентами. 

8. Директору інституту, деканам факультетів, керівникам інших 

структурних підрозділів слід реагувати на прояви нетактовного ставлення до 

студентів працівниками та не допускати в подальшому такого ставлення до 

здобувачів вищої освіти. 

9. Керівникам структурних підрозділів, кураторам академічних груп, 



гарантам освітніх програм, слід проводити роз’яснювальну роботу серед 

студентів щодо того, що Університет рішуче засуджує прояви корупції і веде 

боротьбу з таким явищем. 


