
ЗВІТ 
за результатами опитування 
«Вільний час студента ЖДУ» 

 
На початку ІІ семестру 2019-2020 н.р. (лютий 2020 р.) Навчальна лабораторія 
«Центр молодіжної політики» та Студентське братство Житомирського 
державного університету імені Івана Франка провели анкетування серед 
студентів 1-3-х курсів освітнього ступеню «Бакалавр» денної форми 
навчання з метою вивчення громадської думки студентів університету та 
врахування її у своїй подальшій діяльності. 
 
До опитування долучилося 948 студентів. 
 
Найбільша кількість респондентів – представники ННІ іноземної філології – 
17%, ННІ педагогіки – 17%, природничого факультету – 16% та фізико-
математичного факультету – 14% (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 
Більшість респондентів – студенти 2 курсу – 48%, частка студентів 1 курсу 
становить 35%, а 3 курсу – 17% (рис. 2). 

 
Рис.2 
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Розподіл відповідей на запитання «Чи цікавим для Вас є студентське життя в 
університеті?» представлено на рис. 3. 

 
Рис.3 

 
Як видно з рис.3, 75% студентів вважають своє студентське життя в 
університеті цікавим. Однак у розрізі курсів навчання видно, що відсоток осіб 
знижується з кожним роком (рис. 4), і якщо на 1-му році навчання ствердну 
відповідь на запитання дають 84% студентів, то на 3-му частка становить 66%. 
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Рис. 4 



Результати опитування показали, що у позанавчальний час третина студентів 
працює (рис.5). 

 
Рис.5 

 
Студенти 2 та 3 курсу у рівній мірі працюють у поза навчальний час – 39%, 
водночас серед студентів 1 курсу частка становить 24% (рис.6). 

 
Рис. 6 
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Найпопулярнішими видами дозвілля серед студентів (рис. 7) є спілкування з 
рідними та друзями (81%) та активне користування соцмережами. (72%). 
Половина студентів віддає перевагу читанню книжок (52%). Майже половина 
займається спортом та/або фізичним самовдосконаленням (45%) та відвідує 
культурно-мистецькі заходи (кіно, театр, свята, концерти тощо) (43%). На 
жаль, кожен четвертий студент проводить час без певної мети (25%). Серед 
інших видів дозвілля (5%), які зазначали студенти – прослуховування музики, 
перегляд фільмів або серіалів, вивчення іноземних мови, гра на музичних 
інструментах та сон. 

 
Рис. 7 

Умовні позначення: 
1. читаю книги 
2. активно користуюсь соцмережами 
3. граю у комп’ютерні ігри 
4. дивлюсь телевізор 
5. займаюсь спортом та/або фізичним самовдосконаленням 
6. подорожую 
7. займаюсь культурно-мистецькою діяльністю 
8. займаюсь декоративно-прикладною діяльністю 
9. займаюсь громадською діяльністю 
10. відвідую культурно-мистецькі заходи (кіно, театр, свята, концерти тощо) 
11. спілкуюсь з рідними та друзями 
12. проводжу час без певної мети 
13. інша відповідь 
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У розрізі курсів навчання (рис. 8) суттєва різниця є за окремими видами 
дозвілля. Зокрема, старші курси більше відвідують культурно-мистецькі 
заходи (1 курс – 36%, 2 курс – 46%, 3 курс – 52%) та більше подорожують 
(1 курс – 18%, 2 курс – 22%, 3 курс – 24%). Однак, водночас, більше грають 
у комп’ютерні ігри (1 курс – 15%, 2 курс – 19%, 3 курс – 23%). 

 
Рис. 8 

Умовні позначення: 
1. читаю книги 
2. активно користуюсь соцмережами 
3. граю у комп’ютерні ігри 
4. дивлюсь телевізор 
5. займаюсь спортом та/або фізичним самовдосконаленням 
6. подорожую 
7. займаюсь культурно-мистецькою діяльністю 
8. займаюсь декоративно-прикладною діяльністю 
9. займаюсь громадською діяльністю 
10. відвідую культурно-мистецькі заходи (кіно, театр, свята, концерти тощо) 
11. спілкуюсь з рідними та друзями 
12. проводжу час без певної мети 
13. інша відповідь 
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У позанавчальний час в університеті (рис. 9) 56% студентів хотіли би 
долучитися до участі в екскурсіях та туристичних поїздках, 40% – до 
творчих зустрічей із відомими та цікавими людьми, 36% – до участі в 
університетських студентських вечірках, 34% – до підвищення освітнього 
рівня за фахом.  
 
Найменше зацікавлення у студентів викликає участь у розробці та реалізації 
молодіжних грантових проектів (13%). 
Серед інших видів діяльності, які самостійно могли зазначити студенти, 1% 
зазначили, що взагалі не хотіли б долучатися до жодної діяльності. 

 
Рис. 9 

Умовні позначення: 
1. підвищення освітнього рівня за фахом 
2. громадська діяльність 
3. волонтерство у благодійних заходах 
4. участь у семінарах та тренінгах для отримання нових знань та вмінь 
5. участь у розробці та реалізації молодіжних грантових проектів 
6. участь у культурно-мистецькій діяльності (гуртки, секції, свята, концерти 

тощо) 
7. участь у спортивних секціях та змаганнях 
8. участь у творчих зустрічах з відомими та цікавими людьми 
9. участь у діяльності клубів за інтересами для нових знайомств та контактів 
10. участь у екскурсіях та туристичних поїздках 
11. участь в університетських студентських вечірках 
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12. створення та розповсюдження інформації про студентське життя у 
соцмережах 

13. інша відповідь 



У розрізі курсів навчання (рис.10) помітні такі тенденції: 

 значний спад у бажанні брати  участь у студентських вечірках (1 курс – 
43%, 2 курс – 37%, 3 курс – 23%); 

 на 3 курсі відбувається різкий спад у бажанні студентів брати участь у 
культурно-мистецькій діяльності (1 курс – 35%, 2 курс – 32%, 3 курс – 
21%), у спортивних секціях та змаганнях (1 курс – 30%, 2 курс – 30%, 3 
курс – 19%), у діяльності клубів за інтересами для нових знайомств та 
контактів (1 курс – 21%, 2 курс – 23%, 3 курс – 13%), волонтерській та 
громадській діяльності; 

 на старших курсах  зростає потреба у підвищенні освітнього рівня за 
фахом (1 курс – 31%, 2 курс – 34%, 3 курс – 40%) та участі у семінарах 
та тренінгах для отримання нових знань та вмінь (1 курс – 25%, 
2 курс – 34%, 3 курс – 36%). 

 
Рис. 10 

Умовні позначення: 
1. підвищення освітнього рівня за фахом 
2. громадська діяльність 
3. волонтерство у благодійних заходах 
4. участь у семінарах та тренінгах для отримання нових знань та вмінь 
5. участь у розробці та реалізації молодіжних грантових проектів 
6. участь у культурно-мистецькій діяльності (гуртки, секції, свята, концерти тощо) 
7. участь у спортивних секціях та змаганнях 
8. участь у творчих зустрічах з відомими та цікавими людьми 
9. участь у діяльності клубів за інтересами для нових знайомств та контактів 
10. участь у екскурсіях та туристичних поїздках 
11. участь в університетських студентських вечірках 
12. створення та розповсюдження інформації про студентське життя у соцмережах 
13. інша відповідь 
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