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ВсьогоВсього вв опитуванніопитуванні взяливзяли участьучасть 446446 респондентівреспондентів..



Нормативні документиНормативні документи

Закон України про “Вищу освіту”

Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти Державного університету 

телекомунікацій

Наказ ректора від 07.11.2018 р. № 530 

У період з 12 по 16 листопада 2018 р. відділом

моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації було

проведено відповідне опитування студентів першокурсників.



ПИТАННЯ АНКЕТИПИТАННЯ АНКЕТИ

Направлені на з'ясування :Направлені на з'ясування :

 Чи подобається студентам навчатись у Державному Чи подобається студентам навчатись у Державному 
університеті університеті телекомунікаційтелекомунікацій

 Причин, що сповільнюють або заважають швидкому Причин, що сповільнюють або заважають швидкому 
адаптуванню до навчального процесу в університетіадаптуванню до навчального процесу в університеті

 Чи виникають труднощі у вивченні дисциплінЧи виникають труднощі у вивченні дисциплін

 Чи вміють  студенти раціонально використовувати свій вільний Чи вміють  студенти раціонально використовувати свій вільний 
від навчання часвід навчання час

 Як формуються відносин між студентом та викладачем, Як формуються відносин між студентом та викладачем, 
одногрупниками і іншими учасниками навчального процесу   одногрупниками і іншими учасниками навчального процесу   

 Наскільки повну інформацію надано студентам щодо їх Наскільки повну інформацію надано студентам щодо їх 
діяльності та можливостей брати участь у заходах, які діяльності та можливостей брати участь у заходах, які 
проводяться в університеті проводяться в університеті 



РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯРЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

В статусі студента почувають себе 
добре

• 85% студентів

Подобається навчатись в Державному 
університеті телекомунікацій

• 89% студентів

Адаптувались до умов студентського життя 
(оточення, незвичного режиму життєдіяльності, 

ведення власного бюджету тощо)

•• 88% студентів88% студентів

Адаптувались до системи навчання 
в університеті

•• 53% студентів53% студентів
Налагодили  стосунки з 

одногрупниками. 

•• 93% студентів93% студентів

Відчувають себе одним колективом

• 73% студентів

Активно беруть участь у заходах, які 
проводить студентська рада 

університету.

• 33% студентів

Викладачі ставляться до студентів з 
повагою.

• 90% студентів



РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯРЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

Основні причини,що заважають швидко 
адаптуватись  :

• Власна неорганізованість

• Напруга  і втома від занять

• Необхідність  рано прокидатись щоб вчасно встигнути  
на навчання

• Слабка  шкільна підготовка, складність навчання за 
даною спеціальністю

• Складні  фінансові умови, нерозуміння з боку 
викладачів та їх завищені вимоги

• Проблеми   зі здоров'ям.



ІНФОРМАЦІЯ, якої не вистачає студентам ІНФОРМАЦІЯ, якої не вистачає студентам 



ВИСНОВОКВИСНОВОК

Процес адаптації першокурсників проходить успішно.

ПРОПОЗИЦІЇПРОПОЗИЦІЇ

• Студентській раді університету надавати
допомогу студентам, спрямовану на подолання
труднощів, що виникають в усіх аспектах їхньої
адаптації.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


