
Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитаціїВідділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації



Наказ Державного університету телекомунікацій від 12.11.2019 № 514

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Державного університету телекомунікацій

Студенти 1 курсів денної форми навчання ННІ Телекомунікацій,

ННІ Інформаційних технологій, ННІ Захисту інформації,

ННІ Менеджменту та підприємництва,

Всього вопитуванні взяли участь 372 здобувачів вищої освіти





ТАК  82 %

НЕ ЗОВСІМ 17 %

НІ 1 %

ДОБРЕ 78,4%

ПОГАНО 3%

ЩЕ НЕ ВИЗНАЧИВСЯ 18,6%

Як Ви почуваєте себе в статусі студента 

Державного університету 

телекомунікацій? 

Вам подобається навчатися в 

Державному університеті 

телекомунікацій?



Викладачі ставляться з 
повагою до студентів  
84,4%

Викладачі не розуміють 
студентів 7 %

Недоброзичливі 
стосунки студентів з 
викладачами 1%

Інше  7,6%

ТАК 85,4%

НІ  1,9%

НЕ ЗОВСІМ 12,7%

Чи встигли Ви налагодити дружні 

стосунки з одногрупниками? 

Як складаються стосунки між 

студентами та викладачем? 

Чи вважаєте Ви, що Ваша група є згуртованою та відчуваєте 

себе одним колективом     

ТАК 66,3%



Необхідності більше навчатись 
самостійно?

Пошуку навчальної інформації у бібліотеці 
університету?

Системи навчання в ДУТ (особливість 
спеціальності, процесу навчання тощо)?

Умов студентського життя (оточення, 
незвичний режим життєдіяльності, 
ведення власного бюджету тощо)?

Як Ви звикаєте до

Легко Важко По-різному  

36% 10% 54%

28% 27,8% 44,2%

48% 9% 43%

66% 6% 28%



великий обсяг самостійної роботи 
(конспектування літератури, складання тез, 
написання рефератів  тощо)  43%

нові норми спілкування в студентському 
колективі  14,5%

особливості самостійного життя у відриві 
від сім’ї 11,2%

форми організації навчання (лекції, 
семінари, практичні…)  24,4%

Інше 6,8 %

ТАК 17%

НІ  24%

ІНОДІ 59%

Чи виникають у Вас труднощі у 

вивченні дисциплін? 

З чим незвичним (новим) Ви 

зіштовхнулись ставши студентом?



11%11%

до батьків

49%49% 14%14%

до куратора

10%10% 6%6% 10%10%

інше

до декана факультету/ 

директора інституту/ 

завідувача кафедри 

до друзів з  інших груп

до одногрупників



77%
• Власна неорганізованість та лінощі

66%
• Необхідно дуже рано прокидатись щоб вчасно доїхати на заняття

62%
• Напруга,  втома від занять

50%
• Слабка шкільна підготовка

40%
• Складність навчання за обраною спеціальністю, 

31%
• Складні фінансові умови

15%
• Проблеми в родині та житлові умови дома.



Чи берете Ви участь у заходах, які проводить 

студентська рада університету

Якої,  більш детальної,  інформації 

щодо діяльності університету Вам не вистачає

54 % Інформації в наданому обсязі  достатньо

9 % Про студентські права та обов’язки  

11% Про наукову роботу студентів та можливість до неї долучитись

22% 22% Про студентські гуртки та факультативи 

Інше  4 % Інше  4 % 



В цілому процес адаптації першокурсників до освітнього процесу в

університеті відбувається позитивно, а саме:

• Студентам подобається навчатись у Державному університеті

телекомунікацій, про що свідчить показник 82%;

• Студенти легко знайшли спільну мову між собою та порозумілися з

викладачами, про що свідчать показники 85,4% та 84,4% відповідно.

• Студенти мають зацікавленість до різноманітних заходів, що

проводяться в університеті, про що свідчать показники у 32%

першокурсників вже беруть участь у запланованих університетом

заходах, 22% бажають мати більш детальну інформацію про

студентські гуртки та 11% про наукову роботу.

• Разом з тим у студентів виникають деякі труднощі, а саме 27 % мають

труднощі у пошуку навчальної інформації в бібліотеці, 76% у вивченні

дисциплін.

.



З метою успішного завершення процесу

адаптації першокурсників до умов навчання у

Державному університеті телекомунікацій

пропонуємо Студентській раді університету та

кураторам груп надавати допомогу студентам,

спрямовану на подолання труднощів, що

виникають в усіх аспектах їхньої адаптації.




