
Аналітичний звіт за результатами опитування вступників 2021-2022
навчального року, що здійснювалося у період з 13 до 30 вересня 2021 року

Опитування вступників, що проводилося у 2020 р. дозволило отримати цікаву
інформацію стосовно джерел з яких абітурієнти дізналися про УКД та коледжі, а також їх
побажання до організації освітнього процесу. Як наслідок, у період з 13 до 30 вересня 2021 р.
проводилося опитування вступників 2021 року. Суттєва відмінність між 2020 та 2021 роком
полягала в тому, що 2021-2022 навчальний рік розпочався з очного навчання для студентів
усіх курсів. Відповідно, зустріч зі вступниками відбувалася в аудиторіях, де їх ознайомили зі
специфікою аудиторного навчання, характером наукової діяльності, доступом до Системи
дистанційної освіти, корпоративних акаунтів.

Участь в анкетуванні взяли 357 вступників, з яких 118 - студенти І курсу університету;
161 - студенти І курсу коледжу; 78 - студенти ІІ - IV курсу університету та коледжу.

Як і в опитуванні вступників 2020 року, більшість вступників 2021 навчального року,
вперше дізналися про УКД та коледжі від друзів, що навчаються, однак цей відсоток
зменшився з 38,6% до 29,1%. Натомість зріс відсоток студентів, які дізналися про заклад
освіти від батьків та їх друзів - 24,2% у 2020 році і 27,5% - у 2021 році. Майже не змінився
відсоток вступників, які вперше дізналися про навчальний заклад із соціальних мереж - 16,5%
і 17,5% у 2021 та 2020 році відповідно. У зв'язку із карантинними обмеженням зменшилася
кількість студентів, які дізналися про УКД та коледжі під час проведення профорієнтаційних
заходів: 13,9% - у 2020 році та 9,8% - у 2021 році.

Цікаво, що 11,5% (41) здобувачів вказали, що вперше дізналися про заклад із сторісів
блогерів, що є студентами університету.



Пропорційною до інформації де вступники вперше дізналися про заклад освіти, є
відповідь на питання, що вплинуло на вибір стати студентом університету чи коледжів
університету.

У порівнянні з 2020 роком змінилася кількість вступників, що не приділяли уваги
питанню, чи вони впевнені в обраній для навчання спеціальності. Якщо у 2020 році таких
було 4% то у 2021 році таких стало понад 9,2%.



Стосовно ключових критеріїв, які важливі для комфортного навчання, то здобувачі
вказали на “можливість працевлаштування” та “якісний викладацький склад”. Характерно,
що серед запропонованих варіантів, найменш популярним є можливість отримання знижок за
навчання.

Відповідно, й серед стимулів до навчання вступники 2021 року вказали на необхідність
проведення для студентів різноманітних заходів, отримання стипендії, а також рейтингової
системи підсумкового контролю.

Стосовно організації змішаного/дистанційного навчання, інформацію про яке студенти
отримали під час зустрічей з профільним проректором, то тільки 5% вказали, що вона для них
незрозуміла. Решту 54,6% вказали, що зрозуміла, а ще понад 41% вказали щи дистанційне
навчання є неефективним. Така відповідь вірогідно пояснюється відсутністю належної форми
дистанційного навчання у школі.



Позитивно, що у понад 86% студентів-вступників 2021 року є достатні технічні засоби
для дистанційного навчання. Одночасно, потрібно детально вивчити проблеми, які є у 13,7%
студентів

Загалом у студентів склалося надзвичайно позитивне враження про перші тижні навчання.
96% студентів 1 курсів оцінили враження у максимальні 5 балів.

Для подальшої роботи варто врахувати, що велика кількість вступників 2021 року не
розуміють змісту поняття академічна доброчесність і бажають дізнатися про нього більш
детально.




