р1шЕння
Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй
вiд 29 листопада 2018 року, протокол № 4
з питання «Про результати тематичного тестування по адаптацi.і. студентiв
першого курсу до навчання в Унiверситетi».

Заслухавши та обговоривши доповiдь начальника вiддiлу монiторингу якостi
освiти, лiцензуванш та акредитацi.і. Григор'ево.і. Т.А., яка

привела результати

монiторингового дослiдження адаптацi.і. першокурсникiв державного унiверситету
телекомунiкацiй до умов навчального процесу закладу вищо.і. освiти. Вона
пiдкреслила, що метою даного дослiдження с з'ясування причин, що сповiльнюють
або заважають швидко адаптуватись, корегування хибних очiкувань i типових
iлюзiй щодо навчання; пiдвищенi мотивацi.і. до навчання. В опитуваннi взяли участь
446 першокурсникiв денно.і. форми навчання всiх спецiальностей. доповiд.ач
ознайомила членiв Вчено.і. ради Унiверситету з результатами вiдповiдей студентів:
85°/о першокурсникiв почувають себе в статусi студента; 89% - подобастрся
навчатись в Унiверситетi; 90% - вiдмiтили, що викладачi ставляться до студентів з
повагою; 88% - вже адаптувалися до умов студентського житгя; 53% - не
вiдчувають нiяких перешкод у звиканнi до систем навчання в Унiверситетi;93% -

налагодили стосунки з однокрупниками; 73О/о -вiдчувають себе одним колективом;
33О/о - беруть активну участь у заходах, якi проводить студентська рада
Унiверситету. Григор'сва Т.А. звернула увагу на те, що у студентiв виникають

деякi труднощi, що заважають швидко адаптуватись, основним причинами чого
вони зазначають власну неорганiзованiсть, напругу i втому вiд занять, необхiднiсть
рано прокидатись на навчання, слабку шкiльну пiдготовку, складнiсть навчантя за

даною
спецiальнiстю,
фiнансовi
умови, непорозумiння з боку викладачів та
•і.х завищенi
вимоги таскладнi
проблеми
зi здоров'ям,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Iнформацiю
про результати тематичного тестування по адаптацi.і.
студентiв першого курсу до навчання в Унiверситетi взяти до вiдома.

2. Продовжити роботу зi студентами по .і.х адаптуванню до навчання та
залученню до заходiв, що проводяться в Унiверситетi.
Вiiповiдальний: куратори груп, головнi куратори груп, начgльнuк вiддiлу `з питань
соцiальнш та наiчальнuх проблем студентiв Похабова 1.Е., голови студентських
рад Iнститутiв та Унiверсuтету.

Термiн виконання постiйно.

3. Посилити кошроль за самостiйною роботою студентiв.
Вiдповiдальний: директори Навчально-наукових iнститутiв, декани факультетiв,
завiдувачi кафедр, куратори груп.

Термiн виконання. по:%gЁ
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Голова Вчено.і. ради

професор
Учений секретар

В.Б. Толубко

О.В. Попов

