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з питання «Про результати монiторингових  дослiджень вступно.і.
кампанi.і. 2018 року щодо якостi формування контингенту здобувачiв

вищо.і. освiти у державному унiверситетi телекомунiкацiй».

Заслухавши та обговоривши доповiдь начальника відділу моніторингу
якостi  освiти,  лiцензування  та  акредитацi.і. Григор'сво.і. Т.А.  про  результати
монiторингових     дослiджень  вступно.і.  кампанi.і.  2018  року  щодо  якостi
формування контингенту здобувачiв вищо.і. освiти у державному унiверситеті
телекомунiкацiй,  Вчена  рада  Унiверситету  вiдмiчас,   що     дане  планове
анонiмне  дослiдження  проведене  серед  студентiв  першого  курсу  денно.і.
форми   навчання   з   метою   вивчення   ефективних   методiв   п.роведення
профорiснтацiйно.і.    роботи    спiвробiтниками    державного    унірерситету.
телекомунiкацiй  та  формування  якiсного  контингенту  здобувачів  вищоі
освiти  Унiверситету.  В  опитуваннi  взяли  участь  423  студенти,  з  яких  43
вiдсотки  -  випускники   спецiалiзованих   шкiл,   лiце.і.в   та  гiмназiй.        За
результатами   дослiдження   60   вiдсоткiв   рестондентiв   свiдомо   обрали
майбутню професiю, бiльше 30 вiдсоткiв студентів окримали iнформацiю про
Унiверситет вiд родичiв,  знайомих, через  сайт навчального закладу та   від
спiвробiтникiв Унiверситету пiд час вiдвiдування школи та через регTIаму у
засобах масово.і. iнформацi.і.. Не останню роль у виборi Унiверситету відіграли
сприятлива  вартiсть   навчання  та  престиж     нарчального  закладу.   Вчена
звернула увагу те, що бiльше 48 вiдсоткiв студентів  висловили впевненiсть,
що отриманi знання забезпечать ycnix у майбутньому а бiль.ше   половини
опитуваних зазначили, що ними зроблено вибiр спецiальності, яка гарантус•і.м в подальшому непоганi доходи. Вчена рада пiдкреслюс, що  цей показник
вказу€  на  домiнування  зовнiшньо.і.  мотивацi.і.,   де   мотиви   змiстовно   не
пов'язанi  з  цiлями навчально.і. дiяльностi  а результати  навчання  набувають
формального характеру. Вчена рада  прийняла до уваги результати  вступн?.і.
кампанi.і. 2018 року, яка була проведена на рiвнi минулого року,   якісно і3
застосуванням  ефективних  методiв,  що  дало  не  тiльки  гарнi  показники
вступу, а й залишили у студентiв позитивнi враження. Вчена рада констату€,
що загальний лiцензiйний  обсяг державного  унiверситету телекомунiкацiй
на  перший  курс  денно.і.  форми  пiдготовки  освiтнього  рiвня  «бакалавр»
заповнено лише на 44,5%; середнiй бал атестату абiтурiснтiв i середнiй бал
ЗНО дещо менше тогорiчних показникiв i склав 8,7 та 150 балiв вiдповiдно,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Iнформацiю     начальника     вiддiлу     монiторингу     якостi     освiти,
лiцензування та акредитацi.і. Григор' сву Т.А. про результати монiторингового
дослiдження  адаптацi.і. першокурсникiв до  освiтнього  процесу  державного
унiверситету телекомунiкацiй взяти до вiдома.



2. Продовжити профорiснтацiйну роботУ З ПОТеНЦiйНИМИ абiТУРi€ГТаЧ.Т
2019 року вступу в мiстах .і.х навчання, використовуючи yci засоби агітаціі,
якi включають в себе проведення систематично.і. агiтацiйно.і. роботи у школах,
технiкумах   та   коледжах,   викладення   необхiдно.і.   iнформацi.і.   на   сайтi
Унiверситету, проведення днiв вiдкритих дверей, тощо.-i;iп-;вiдсLльiйй:    проректор    з    науково-педагогiчно.t    робощи   проРесор.
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