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За звітний період 2020-2021 н.р. виконано наступні види робіт:

І. Навчальна робота:

I. Організація проходження практики студентами спеціальності 
«Соціологія» 2-6 курсів.

II. Наукова робота:

1. Проведення соціологічного дослідження «Якість освітнього процесу» 
(березень-квітень 2021 р.) Було опитано усіх студентів ЧНУ ім. П.Могили. 
Мета дослідження полягала у фіксації та відстеженні ставлення студентів 
до навчального процесу в університеті, мотивації вибору закладу вищої 
освіти, аналізі динаміки їх оцінок стосовно окремих напрямів роботи 
навчального закладу.

2. Проведення соціологічного дослідження «Якість освіти в ЧНУ ім.
П. Могили в оцінках іноземних студентів спеціальності «Медицина» 
(лютий-квітень 2021 р.) В результаті проведеного дослідження:
а) виявлено оцінку студентами різних напрямків діяльності університету;
б) визначено думку студентів стосовно академічної доброчесності,
в) виявлено оцінку студентами діяльності викладачів г) визначено рівень 
задоволеності студентів вибором університету, факультету, спеціальності.

3. Здійснення діяльності студентського науково-практичного гуртка 
«Молодіжна платформа «Be Profi», в межах якої: а) проведено 3 засідання 
гуртка; б) студенти-члени гуртка взяли участь у роботі 1 наукової 
конференції; в) студентами-членами гуртка біло зроблено 13 публікацій, 
серед яких 3 наукових статі, 6 тез доповідей і 4 авторефератів дипломних 
робіт.

III. Виробнича діяльність:

1. Публікації про діяльність Центру у соціальній мережі Facebook.

2. Підготовка та подання міжнародного проекту, що проходить через 
рахунок університету.
Н а зва  п роект у: Професійна соціологічна освіта в сучасній Україні: стан 
та проблеми в результаті проведених реформ.
Н а зва  гр а н т о в о ї п роп о зи ц ії: Конкурс дослідницьких проектів серед 
українських аналітичних центрів.
Г р а н т о д а вец ь: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 
спільно з Інститутом європейської політики (Берлін) у межах проекту 
«German Ukrainian Researchers Network» (GURN) та за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.



П о си л а н н я  на веб  ст о р ін к у  о гол ош ен н я  п р о  кон курс:
https://gumnetwork.org/article/konkurs-doslidnvtskyh-proyektiv-sered-
икгауіткуЬ-апаІкусІтуІі^епЦту-
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