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Проблема дослідження: задля покращення роботи Братства спудеїв і 

налагодження комунікації з студентами ми маємо на меті провести 

соціологічне дослідження , щоб показати наскільки якісною є діяльність 

чинного складу БС загалом і на думку студентів. 

Об’єкт: студенти 1-6 курсів 2020-2021 років навчання. 

Предмет: думка студентів про діяльність Братства спудеїв. 

Мета: дослідити ставлення студентів щодо діяльності БС. 

Завдання: 

● З’ясувати недоліки в діяльності БС. 

● Визначити взаємодію між студентами БС і студрадами факультетів.  

● Визначити чи якісно висвітлюється інформація у соціальних 

мережах БС для студентів. 

Практичне значення дослідження:  

● Зібрану інформацію у опитуванні можна повідомити для покращення 

роботи студентського самоврядування. 

Робочі гіпотези:  

● Респонденти 3-4 курсів бакалаврату і 1-2 курсів магістратури 

проявлятимуть менше інтересу до життя Братства спудеїв, ніж 

молодші курси. 

● Найкращим джерелом інформування студентів про діяльність 

Братства спудеїв є їх соціальні мережі. 

● Частина студентів не беруть участь у подіях від Братства спудеїв, 

адже їм не вистачає на це часу. 

● Братство спудеїв не має достатнього авторитету,  на думку студентів.  

Визначення вибірки: генеральною сукупністю у нашому дослідженні є 

студенти 1-4 курсів бакалаврату та 1-2 курсів магістратури Національного 

університету “Острозька академія”. Для опитування ми обираємо 51 

студента. Для формування вибірки ми візьмемо списки студентів 

факультетів в деканатах і за способом механічної вибірки відберемо 51 

студента. Виходить, що в університеті навчається +/-2231 студентів. Для 



визначення кого ми будемо опитувати, ми 2231/51 = 43,74, тобто можемо 

округлити до 44. Тому кожний сорок четвертий зі списку буде нашим 

респондентом.  

Метод збору інформації: для збору інформації ми використовуємо 

анкетування. Застосування саме цього методу обумовлене умовами 

навчання, ураховуючи те, що студенти вчаться на дистанційній формі – 

розсилка анкет на пошту має бути ефективною. До того ж, анкетування 

спрощує обробку інформації за допомогою закритих запитань.  

 

Зразок анкети 

Шановний респонденте! 

Дослідницька група факультету політико-інформаційного 

менеджменту спеціальності "Політологія" проводить соціологічне 

дослідження з метою вивчення думки студентів щодо діяльності 

студентського самоврядування в університеті. 

Опитування має анонімний характер, і отримані дані будуть 

використані тільки в узагальненому вигляді. 

Заздалегідь, дякуємо за участь в дослідженні. 

1.Чи є ви членом  БС ? 

• Так, є зараз 

• Ні, ніколи 

• Так, була/був минулого скликання 

• Ні, але планую стати частиною 

2. Чи ознайомлені Ви з діючим складом БС? 

• Так 

• Ні 

• Знаю тільки хто голова БС 

3. Як Ви оцінюєте роботу Братства спудеїв за перше півріччя їх діяльності? 

Оберіть відповідь від 1 до 5, де 1- дуже погано, 5 - дуже добре. 

1 2 3 4 5 

4. Як Ви оцінюєте роботу голови БС Олександри Олієвської? 

Оберіть відповідь від 1 до 5, де 1- дуже погано, 5 - дуже добре. 

1 2 3 4 5 

5.Як на Вашу думку, чи є діяльність БС продуктивною цього року?  

• Так  

• Ні 



6. Чи користується БС авторитетом серед студентів? 

• Так 

• Ні 

7.Чи вважає Ви , що проекти/події організовані БС НЕ є актуальними? 

• Так 

• Ні 

 8.Чи слідкуєте за Братством спудеїв у соціальних мережах? 

• Так, я слідкую 

• Ні, і не збираюся 

• Ні, але був підписаний на сторінки 

 9.Як вам якість подання інформації у цих соцмережах? 

Оберіть відповідь від 1 до 5, де 1- дуже погано, 5 - дуже добре. 

1 2  3 4 5 

10.У яких соціальних мережах Ви підписані на Браство спудеїв? 

Питання може містити декілька відповідей. 

• Instagram  

• Telegram 

• Facebook 

• YouTube 

11.Які події організовані БС, ви пам’ятаєте? 

          

          

          

12.Чи берете активну участь у подіях організованих БС? 

• Так, зазвичай беру участь 

• Так, інколи 

• Ні, не маю достатньо часу 

• Ні, мені не цікаво 

13. Чи знаєте Ви про проекти створенні БС? 

• Так 

• Ні 

14.Чи Ви слухали подкасти “Світ ОА” від БС? 

• Так 

• Ні 

• Ні, але чув про них 

15.Чи користуєтеся Ви дайджестами від Братства спудеїв? 

• Так 

• Ні 

• Ні, але чув про них 



16.Чи слідкуєте Ви за учасниками Blogger OA? 

• Так 

• Ні 

• Ні, але чув про них 

17.Що, на Вашу думку, є ефективнішим для інформування студентів про 

події/проєкти організовані БС?  

• повідомлення через академічну пошту 

• повідомлення через соціальні мережі(Instagram, Telegram, Facebook) 

Браства спудеїв 

• повідомляти через сторінки факультетів в соціальних мережах 

• все вище перераховане 

• Інше:______________________________________________________ 

18. Чи зверталися до Братства спудеїв з тієї чи іншої причини? 

Якщо Ваша відповідь «ні», то наступні два запитання Ви пропускаєте. 

• Так 

• Ні 

19.Чи отримали ви відповідь? 

• Так  

• Ні 

20. Чи отримали пояснення чи допомогу від членів БС? 

• Ні 

• Так 

21.Чи достатньою є комунікація студентського самоврядування з 

студентами ОА?  

Оберіть відповідь від 1 до 5, де 1- дуже погано, 5 - дуже добре. 

1 2 3 4 5 

22.Як  Ви оцінюєте діяльність студентської ради вашого факультету?  

Оберіть відповідь від 1 до 5, де 1- дуже погано, 5 - дуже добре. 

1 2 3 4 5 

23.Чи брали участь у проєктах організованих студентською радою? Якщо 

так, то яких? (напіввідкрите питання) 

• Так 

• Ні  

• Інше:______________________________________________________ 

24. Ваші пропозиції/прохання/побажання/скарги для покращення 

функціонування та взаємодії студентів з БС?(відкрите питання) 

          

          

          



25.Ваш факультет 

• Політико-інформаційний менеджмент 

• Гуманітарний факультет 

• Інститут права ім.І.Малиновського 

• Економічний факультет 

• Факультет романо-германських мов 

• Факультет міжнародних відносин 

26.Ваша спеціальність

• Українська мова і література 

• Журналістика 

• Філософія 

• Літературна творчість та 

художній переклад 

• Культурологія 

• Економічна кібернетика 

• Комп’ютерні науки 

• Фінанси, банківська справа та 

страхування 

• Право 

• Германські мови та 

література 

• Історія та археологія 

• Міжнародні відносини 

• Міжнародні регіональні 

студії 

• Початкова освіта 

• Національна безпека 

• Громадське здоров’я 

• Психологія 

• Політологія 

• Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

 

27.Ваш курс 

• 1 курс 

• 2 курс 

• 3 курс 

• 4 курс 

• 1-2 курс магістратури 

28.Ваша форма навчання 

• індивідуальний план 

• очна форма навчання 

• заочна форма навчання 

29.Стать 

• Жін. 

• Чол.



 

Обробка даних: 

Відповіді у відсотковому форматі: 

 

Запитання Так, є зараз Ні, ніколи Так, був/була 

минулого 

скликання 

Ні, але 

планую стати 

частиною 

1.Чи є ви членом 

Братства спудеїв? 

 

11,8% 

 

72,5% 

 

2% 

 

13,7% 

 

Запитання Так Знаю тільки хто 

голова Братства 

спудеїв 

Ні 

2.Чи ознайомлені Ви 

з діючим складом 

БС? 

 

45,1% 

 

41,2% 

 

13,7% 

 

Запитання 1 2 3 4 5 

3.Як Ви оцінюєте роботу Братства спудеїв за 

перше півріччя їх діяльності? 

7,8% 5,9% 25,5% 45,1% 15,7% 

4.Як Ви оцінюєте роботу голови БС 

Олександри Олієвської? 

7,8% 5,9% 17,6% 37,3% 31,4 

 

Запитання Так Ні 

5.Чи, на Вашу думку, є діяльність БС продуктивною цього року? 66,7% 33,3% 

6.Чи користується БС авторитетом серед студентів? 56,9% 43,1% 

7.Чи вважає Ви , що проєкти/події організовані БС НЕ є актуальними? 23,5% 76,5% 

 

Запитання Так, я 

слідкую 

Ні, і не 

збираюся 

Ні, але був 

підписаний на 

сторінки 

Планую 

це 

зробити 

8.Чи слідкуєте за Братством 

спудеїв у соціальних мережах? 

70,6% 15,7% 11,8% 2% 

 

Запитання 1 2 3 4 5 

9.Як вам якість подання інформації у цих 

соцмережах? 

5,9% 2% 17,6% 29,4% 45,1% 

 

 

Запитання Instagram Telegram Facebook YouTube 

10.У яких соціальних мережах Ви 

підписані на Братство спудеїв? 

84,3% 74,5% 17,6% 15,7% 

 



Запитання Так, 

зазвичай 

беру участь 

Так, інколи Ні, не 

маю 

достатньо 

часу 

Ні, мені не 

цікаво 

12.Чи берете активну участь у подіях 

організованих БС? 

1 

3,7% 

 

31,4% 

 

37,3% 

 

17,6% 

 

Запитання Так Ні 

13.Чи знаєте Ви про проєкти створенні БС? 54,9% 45,1% 

 

Запитання Так Ні Ні, але 

чув/чула 

про них 

14.Чи Ви слухали подкасти “Світ ОА” від 

БС? 

  17,6% 41,2% 41,2% 

15.Чи користуєтеся Ви дайджестами від 

Братства спудеїв? 

47,1% 23,5% 29,4% 

16.Чи слідкуєте Ви за учасниками Blogger 

OA? 

5,9% 52,9% 41,2% 

 

Запитання Повідомлення 

через 

академічну 

пошту 

Повідомлення 

через 

соціальнімережі 

(Instagram, 

Telegram, 

Facebook)Братст

ва спудеїв 

Повідомлення 

через 

сторінки 

факультетів в 

соціальних 

мережах 

Все вище 

перераховане 

18.Що, на Вашу 

думку, є 

ефективнішим для 

інформуванні 

студентів про 

події/проєкти 

організовані БС? 

 

 

13,7% 

 

 

33,3% 

 

 

5,9% 

 

 

47,1% 

 

 

Запитання Так Ні 

19.Чи зверталися до Братства спудеїв з тієї чи іншої 

причини? 

11,8% 88,2% 

20.Чи отримали ви відповідь? 83,3% 16,6% 

21.Чи допомогли члени БС у вирішенні Вашого питання? 83,3% 16,6% 

 

 

 

 

 



 

Запитання 23.Чи брали участь у проєктах 

організованих студентською 

радою? Якщо так, то яких? 

Так 33,3% 

Ні 54,9% 

Нова студрада ще нічого неорганізувала, при 

попередній так 

2% 

Раніше брала участь 2% 

Тиждень факультету 2% 

Я є членом студентської ради, тому 1беру участь у 

всіх проєктах 

2% 

Тиждень права 2% 

Клуб кіно 2% 

 

 

Запитання 1 2 3 4 5 

21.Як Ви оцінюєте комунікацію між 

студентським самоврядуванням та студентами 

ОА? 

2% 11,8% 25,5% 31,4% 29,4% 

22.Як Ви оцінюєте діяльність студентської 

ради Вашого факультету? 

5,9% 5,9% 21,6% 31,4% 35,3% 

 

Запитання 25.Ваш факультет 

Політико-інформаційний менеджмент 25,5% 

Гуманітарний факультет 19,6% 

Інститут права ім. І.Малиновського 19,6% 

Економічний факультет 11,8% 

Факультет романо-германських мов 9,8% 

Факультет міжнародних відносин 13,7% 

 

 

Запитання 26.Ваша спеціальність 

Українська мова і література 

 

5,9% 

Журналістика 

 

5,9% 

Філософія 

 

7,8% 



Літературна творчість та художній переклад - 

Культурологія - 

Економічна кібернетика 

 

5,9 

Комп’ютерні науки 

 

3,9 

Фінанси, банківська справа та страхування 

 

3,9% 

Право 

 

21,6 

Германські мови та література 

 

9,8% 

Історія та археологія - 

Міжнародні відносини 

 

3,9% 

Міжнародні регіональні студії 

 

5,9% 

Початкова освіта 

 

- 

Національна безпека 

 

3,9% 

Громадське здоров’я 

 

2% 

Психологія 

 

3,9% 

Політологія 

 

9,8% 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 

5,9% 

 

Запитання 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1-2 курс 

магістратури 

27.Ваш курс 35,3% 25,5% 15,7% 11,8% 11,8% 

 

Запитання Очна форма навчання Індивідуальний план 

28.Ваша форма навчання 92,2% 7,8% 

 

Запитання Жін. Чол. 

29. Стать 72,5% 27,5% 

 

Інтерпретація емпіричних даних:при аналізі відповідей на опитування ми 

можемо проаналізувати відповіді 51 студентів щодо діяльності Братства 

спудеїв.  

 

На відкрите запитання «Які події організовані БС ви пам’ятаєте ?» відповіли: 



37,2% респондентів зазначили, що не пам’ятають таких подій чи заходів, або 

жодні їм взагалі не були до вподоби . 31,4%  респондентів , що їм 

сподобалися певні події організовані культурно-мистецькі підрозділом, такі 

як: Гальшка та Візитівка, День академії, День відкритих дверей, «21 день 

корисних звичок», Битва факультетів, ярмарки, конференції до річниці 

пам’яті аварії на ЧАЕС, подкасти «Світ ОА», OA News, кіберспортивні 

змагання. І лише 3,9% студентів повністю задоволені усіма подіями, які 

організовувало БС. 

 

На відкрите запитання «Які ваші пропозиції/прохання/побажання/скарги для 

покращення функціонування та взаємодії студентів з БС?» відповіли: 43,1% 

респонденти відповіли, що не мають жодних скарг і задоволені роботою 

Братства спудеїв. Негативних відгуків було 21,6%, респонденти 

обумовлювали це тим, що варто налагоджувати більш якісну комунікації зі 

студентами, які не ознайомлені з діяльністю та функціонування БС загалом 

(студенти 1-2 курсів), деякі студенти не помічають роботу БС взагалі, і 

вважають, що БС не враховують думку більшості, а задовольняють власні 

амбіції. 

 

На запитання «Як Ви оцінюєте роботу Братства спудеїв за перше півріччя їх 

діяльності?»,  15,7%  оціюють на 5 балів, 45,1 – 4 бали, 25,5%  - 3 бали, 5,9 % 

- на 2 бали і 7,8% на – 1 бал. 

«Чи, на Вашу думку, є діяльність БС продуктивною цього року?», 66,7% 

відповіли «Так», 33,3% - «Ні». 

На запитання «Чи користується БС авторитетом серед студентів?», 56,9%  - 

«Так» і 43,1% - «Ні». 

«Як Ви оцінюєте комунікацію між студентським самоврядуванням та 

студентами ОА?»,  29,4%  оціюють на 5 балів, 31,4% – 4 бали, 25,5%  - 3 

бали, 11,8 % - на 2 бали і 2% на – 1 бал. 

На запитання «Чи слідкуєте за Братством спудеїв у соціальних мережах?», 

70,6% відповіли «Так, я слідкую», 15,7% - «Ні, і не збираюся», 11,8 – «Ні, але 

був підписаний на сторінки» та 2%  «Планую це зробити». 

На запитання «Як вам якість подання інформації у цих соцмережах?», 45,1%  

оціюють на 5 балів, 29,4% – 4 бали, 17,6%  - 3 бали, 2% - на 2 бали і 5,9% на – 

1 бал. 
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Висновок: 

Можна сказати, що мета щодо оцінки діяльності Братства спудеїв простими 

студентами виконана. Про це можна стверджувати за тим, що були підібрані 

зрозумілі запитання, чітко можна встановити, як оцінюють БС студенти та 
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що потрібно змінити у функціонуванні студентського самоврядування. 

Гіпотези : 

Респонденти 3-4 курсів бакалаврату і 1-2 курсів магістратури проявлятимуть 

менше інтересу до життя Братства спудеїв, ніж молодші курси: 

підтверджено, оскільки частка респондентів 1-2 курсів 60,8% є більш 

активними, аніж  респонденти 3-4 курсів та 1-2 курсі магістратури - 39,2%. 

Найкращим джерелом інформування студентів про діяльність Братства 

спудеїв є їх соціальні мережі, так дійсно, студенти позитивно реагують на 

повідомлення про подій і проектів у соціальних мережах. (Результати в 

таблицях і на графіках). 

Частина студентів не беруть участь у подіях від Братства спудеїв, адже їм не 

вистачає на це часу:  підтверджено, бо частку студентів, які відповіли на 

питання «Чи берете ви активну участь в подіях організованих БС?» -  «Ні, не 

маю достатньо часу»  становить 37,3%. Проте, 17,6%  відповіли «Ні, мені не 

цікаво»,  тому це пояснює, що активна участь у подія від БС залежить не 

тільки від вільного часу, але й від інтересу до цих подій з боку студентів. 

Братство спудеїв не має достатнього авторитету,  на думку студентів: 

твердження спростовано, бо про це свідчить відповідь на питання «Чи 

користується БС авторитетом серед студентів?», адже 43,1% респондентів 

вважають, що дійсно вони не є авторитетними. На відміну від 56,9%, які 

впевнені, що БС таки має авторитет серед студентів.  

Пропозиції, рекомендації, прогнози: 

Діяльність Братства спудеїв студенти оцінюють доволі високо, але при цьому 

виділяють прогалини у їх роботі. 

Перш за все, студентському самоврядуванню потрібно налагодити 

комунікацію із студентами загалом, адже частина студентів на це 

скаржилася. Якщо це не буде зроблено, то ставлення до БС або залишитися 

таким ж, або погіршиться. 

Окрім цього, Братству спудеїв потрібно робити цікаві агітаційні реклами 

своїх проектів, щоб залучати більше студентів, адже частина студентів тільки 



чула за них, але не бере активної участі. 

Також, потрібно звернути увагу на збільшення кількості не тільки культурно-

мистецьких заходів, але й інших, які були вказані у відкритих відповідях. 

 

 

 


