
Аналітичний звіт за результатами опитування вступників 2020 року, що
здійснювалося у період з 9 до 25  вересня

Практика опитування учасників освітнього процесу в Університеті Короля Данила (далі
- УКД) показала, що її необхідно розширювати через анкетування вступників, що дозволить
врахувати потреби та інтереси здобувачів починаючи з першого курсу.

Опитування вступників 2020-2021 навчального року проводилося за допомогою
застосунку Google Forms у період з 9 до 25 вересня 2020 року. Власне, зі всіма вступниками
2020 р. було проведено онлайн зустріч на якій їх ознайомлено зі структурою сайту УКД,
Системою дистанційної освіти. Посилання на відеозапис зустрічей розміщено на сайті
університету (доступ за допомогою корпоративних акаунтів).

Участь в опитуванні взяли 223 вступників, з яких 116 - студенти університету, 92 -
студенти першого курсу коледжів університету та 15 осіб які поступили на 2-3 курси
університету та коледжів.

За результатами анкетування встановлено, що основна кількість здобувачів (понад 38%)
дізналися про навчальний заклад від друзів, які навчалися (навчаються) в УКД чи коледжах
університету; 24% дізналися про університет та коледжі від батьків; 17,5% дізналися про
заклад освіти із соціальних мереж, а майже 14% студентів познайомилися з університетом під
час профорієнтаційних заходів.



Власне згадані критерії були основними при виборі стати студентом УКД та коледжів
університету.

Відрадним є той факт, що майже 94% вступники впевнені у виборі спеціальності.



Вивчаючи ключові умов для комфортного навчання, то студенти вказали, що
визначальними є можливість працевлаштування, а також якісний викладацький склад. Окрім
того, студенти бажають насиченого дозвілля і культурного життя.

Серед інших питань, які ставилися перед вступниками було “наскільки зрозумілою є для
них система дистанційної освіти в УКД”. Показово, що тільки 6 (2,7%) здобувачів відповіли
ствердно, що система не зрозуміла. Моніторинг відвідуваності СДО показує, що студенти
активно заходять і знайомляться з матеріалом, що завантажили науково-педагогічні
працівники, виконують завдання, тощо. Кількість звернень в службу техпідтримки СДО не
більше 10 чоловік на добу.

Позитивом є те, що у майже 92% опитаних здобувачів є достатні технічні засоби і
можливості для дистанційного навчання.




