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Онлайн-опитування здобувачів вищої освіти відбувалось в електронній 

формі за допомогою Google Forms. Опитування було анонімним та 

передбачало визначення рівня адаптації студентів-першокурсників до 

навчання в ІДГУ та сприятиме покращенню якості освіти в університеті.  

Загалом анкетування пройшли 198 осіб (64%) ОС «бакалавр» денної і 

заочної форм навчання із 310. Аналіз результатів здійснювався за допомогою 

програми Microsoft Excel та представлений у вигляді діаграм. 

 

 

 











 











 

 

 

 



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Підсумовуючі аналіз отриманих даних онлайн-опитування студентів-

першокурсників, щодо адаптації їх до навчання в ІДГУ, можемо зробити такі 

висновки: 

 

 переважній більшості першокурсників подобається навчання в ІДГУ 

(майже 65,7% респондентів дали позитивні відповіді, ще не визначилися – 

27,3%); 

 значна кількість здобувачів зазначила, що мотивацією до вступу в 

університет була зацікавленість майбутньою професією (70,7%); бажання 

навчатися саме в цьому закладі освіти (14,6%);  

 можливість навчатися за бюджетні кошти визначило їх остаточний вибір 

навчатися в ІДГУ (25,3%); високий рівень якості в університеті (32,3%); 

перспектива подальшого працевлаштування (22,2%); 

 переважна кількість здобувачів зауважила, що ставши студентами, вони 

зіштовхнулись з новими умовами щодо організацією навчального 

процесу (73,3%); новими форми спілкування у студентському колективі 

(36,9%); великим обсягом самостійної роботи (72,2%); 

 стосовно процесу адаптації до умов навчання в університеті здобувачі 

обрали наступні варіанти: напруга, втома від занять (61,1%); невміння 

розподіляти свій час (41,4%); власна неорганізованість та лінощі (33,8%); 

слабка попередня освітня база (18,7%); 

 більшість здобувачів відзначила стиль викладання матеріалу, який 

найчастіше використовують викладачі під час лекцій, а саме: діалоговий 

(стимулювання студентів до обговорення (34,3%); розповідь з 

використанням наочності (30,8%); у вигляді дискусії (10,6%); 

 студенти мали можливість користуватись рекомендованою літературою, 

зокрема: переважна більшість літератури зі списку знаходилась у 

бібліотеці, на кафедрі чи в Інтернеті (23,7%); не користувався 

рекомендованою літературою, шукала все самостійно (20,7%); список 

літератури містив посилання на Інтернет-ресурси (39,9%); 

 під час викладання науково-педагогічні працівники використовують 

наступні засоби відеозв'язку - Zoom, Google Meet, при проведенні всіх 

академічних занять за розкладом в режимі онлайн (73,2%);  

 науково-педагогічні працівники користуються наступними онлайн-

платформи під час організації дистанційного навчання - Moodle – 79,3%, 

Google Classroom – 18,7%;  

 задоволені організацією дистанційного навчання під час карантину  

36,5% респондентів, але з деяких дисциплін існували проблеми (46,7%). 

 було зазначено про відсутність проблем у навчанні (18,2%); проблеми 

були пов'язані з важким змістом навчальних дисциплін (26,8%), 

завищеними вимогами до самостійної роботи (25,3%); відсутністю  

світла (82,3%) та  інтернет-зв’язку під час онлайн-занять; 



 переважна більшість здобувачів-першокурсників зазначила, що 

поліпшенню успішності може сприяти: використання на заняттях 

наочності (навчальне відео, презентації) – 63,6%; запропонування більш 

творчих завдань під час самостійної роботи студентів (31,3%). 

 

Здобувачам-першокурсникам в цілому подобається навчатися в ІДГУ. 

Значна кількість  студентів на початковій стадії адаптації більш – менш легко 

перейшла та пристосувалась до нових умов навчання. Вони не шкодують, що 

обрали цей заклад і професію. Стосунки з одногрупниками та викладачами 

оцінюють як сприятливі та доброзичливі. 

 

Рекомендації: 

 

1. Науково-педагогічним працівникам систематично використовувати 

інтерактивні методи навчання в освітньому процесі. 

2. Здійснювати постійну практику залучення науково-методичних праць  

професорсько-викладацького складу ІДГУ в освітній процес (при 

оновленні рекомендованої літератури у робочих програмах/силабусах 

тощо). 

3. Розширити можливості здобувачів вищої освіти для самостійного набуття 

навичок через доступ до онлайн-курсів, додаткових підручників та 

ресурсів. 


