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Перший, ПТБД-20-Д-1 

4 

4, ПБ-17-Д2  

ПБ-17-Д2 

4 

4 курс,ПБ-17-Д2 

4 курс , ПБ-17-Д2 

1 курс група ПТБД20Д1 

4 

3 курс, ПБ-18-Д2 

ПБ-18-Д2 

4 курс МОБ-17-Д2 



ПБ19-Д2 2 курс 

Моб  

 

 

Спорт 

Волейбол, конструювання різних механізмів, збір та ремонт пк  

Письменництво, іноземні мови, читання, танці..  

Психологія, кіно, етнологія і просто спілкування з люлюдьми льми 

Волейбол, конструювання різних механізмів, збір та ремонт пк  

Танцую,рисую, читаю книги 

Музика  

Грати у волейбол 

Робота 

Музика, серіали/фільми, кулінарія  

Спорт  

Баскетбол 

Усе що пов'язано з творчістю 

Нема 

 

 

Хотілось би екскурсії по Україні,но іза карантину це неможливо.Якщо до літа карантин щакінчіця,то 
було б класно поїхати на екскурсії до Львова,Кам'янець-Подільского,Одеси і тд. 

Цікаві гуртки або прогулянки 

Немає  

Немає 

Цікаві гуртки або прогулянки 

Побольше весёлых мероприятий после карантина 

Зустрічі з адміністрацією для обговорення скарг та пропозицій 

Мене все влаштовує 

В умовах карантину ніяких 

ніяких  

Нема побажань  



--- 

Поки дистанційне навчання сенсу у цьому не має 

Нетреба  

 

 

Дистанційне навчання,не дає бажиного розвитку навілміну від очної форми 

Більше проводити час разом та бути по відношенню до студентів більш простіше(так як хотіли б 
щоб вони ставились до вас) 

Вчасно попереджувати про будь-які зміни в розкладі, здачі курсових та диплому, перенесенні пар і 
тд... НЕ ЗА ДЕНЬ ЧИ ГОДИНУ!!!  

Будь ласка давайте вчасно розклад (зоча б за тиждень до початку занять), говорить хоча б за 
місяць дату зазисту диплому /курсової. Студенти теж маюсть роботу та хоббі, особисте життя і ми 
не встигаємо готуватися до постійних змін в графіку, встигати робити дз за голину до пари. 

Більше проводити час разом та бути по відношенню до студентів більш простіше(так як хотіли б 
щоб вони ставились до вас) 

Всё устраивает,кроме каратина 

По можливості перейти з дистанційки на звичайне навчання в аудиторіях 

Дуже все подобається , змін не бажаю 

Щоб залишилося дистанційні зайнятя до кінця навчального року, тк дуже страшно за своє здоров'я  

більше творчості  

Щоб пари проводились в аувдіторному вигляді  

--- 

Поки що немає 

Онлайн навчання 

 

 

Аби комендант не заходила після 23:00,і не заберала майно 

Менше заходити по кімнатам під придлогом пожежної перевірки і починають лазити по кімнаті або в 
2-3 години ночі стукати в двері бо їм щось здалося( і якби ж просто стукати а так майже виносити 
двері) не думаю що по договору так і має бути. 

Дозвіл на проходження після 23:00 в гуртожиток. Не вриватись в кімнату без стуку з боку 
завідувачів 

Спочатку, щоб не вривалися в кімнати, без дозволу. Я не хочу, щоб в мене відбирали мої особисті 
речі проти моєї волі, ніхто немає на це права. О дванадцятій ночі, дежурна ходить по кімнатах і 
говорить, щоб лягали спати і перестали розмовляти (на хаилинку, мені 21 рік, а я і досі як у діт 
садку)мене дратує, що дежурні ходять до нашого туалету не спитавши, мені і за ними прибирати? 
Я не розусію, чому всі хто приходять в гуртодиток об 11 ночі, можуть увійти тіль за умови 
пояснювальної, де був і чому так пізно пройшов  

Менше заходити по кімнатам під придлогом пожежної перевірки і починають лазити по кімнаті або в 
2-3 години ночі стукати в двері бо їм щось здалося( і якби ж просто стукати а так майже виносити 



двері) не думаю що по договору так і має бути. 

Холодно 

Нормальне відношення адміністрації до студентів  

Я б хотіла щоб у гуртожиток пускали цілодобово , а не лише до 23,00. У мене все ) 

Ніяких 

менша вартість за проживання  

Побажань нема  

Нормальне ставлення персоналу гуртожитку до студентів. Ми живемо у вільній країні і маємо свої 
права, які постійно порушують чергові гуртожитку. 

Змінити завідуючу гуртожитку і зменшити вартість за гуртожиток,хоча би під час карантину,бо сенсу 
платити майже 900 грн для тих хто не проживає там,це грабьож 

Знизити ціну  

 


