ЗВІТ
за результатами опитування
«Перші враження студента ЖДУ»
В І семестрі 2020 н.р. (листопад 2020 р.) Студентське братство Житомирського
державного університету імені Івана Франка та Навчальна лабораторія «Центр
молодіжної політики» провели анкетування серед студентів 1-х курсів
освітнього ступеню «Бакалавр» денної та заочної форми навчання з метою
вивчення першого враження студентів, стосовно навчання в університеті та
врахування думок для подальшого покращення освітніх умов.
До опитування долучилося 465 студентів.
Найбільша кількість респондентів – представники Природничого факультету
– 19,4%, Соціально-психологічного факультету – 17,8%, ННІ філології та
журналістики – 16,6% та ННІ педагогіки – 13,1% (рис. 1).

Рис. 1
Більшість респондентів – студенти денної форми навчання – 99,6%, частка
студентів заочної форми становить 0,4% (рис. 2).

Рис.2
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У опитуванні взяли участь студенти всіх спеціальностей, що дає змогу
об’єктивно оцінити потреби студентів різних напрямів (рис. 3).

Рис.3
Результати опитування (рис. 4) показали, що вирішальним чином на вибір
вступу до Житомирського державного університету імені Івана Франка
вплинули такі фактори, як:
• інформація від батьків, родичів, знайомих;
• з сайту ЖДУ ім. Івана Франка;
• від працівників ЖДУ ім. Івана Франка

Рис. 4
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Результати опитування показали, що до вступу у ЖДУ імені Івана Франка
студенти навчалися у школі – 65,6%, ліцеї – 17,4%, гімназії – 9%, коледжі –
8% (рис. 5).

Рис.5
Першим враженням майбутніх студентів є приймальна комісія університету.
Для 65,2% респондентів – умови приймальної комісії були повністю
зрозумілими, 30,8% респондентів - умови приймальної комісії були
здебільшого зрозумілими (рис.6).

Рис. 6
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Для більшості майбутніх студентів найважливішим чинником (рис. 7) вступу на
спеціальність є:
• можливість працевлаштування за обраною спеціальністю;
Частково важливим для більшості є:
• порада батьків, друзів, знайомих;
Зовсім не важливим для більшості є:
• Легкість вступу на спеціальність;

(Рис. 7)
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За результатами опитування (рис. 8) здобувачі вищої освіти рівня бакалавр
найбільше цінують можливості:
• набуття професійних знань;
• розширення загального світогляду та ерудиції;
• нові знайомства;
• розвиток творчих здібностей;
Частково важливо:
• займатися громадською діяльністю;
• займатися науковою роботою;
Зовсім не важливо:
• займатися в спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності;
• займатися науковою роботою;

(Рис. 8)
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За даними опитування (рис. 9) головними мотивами для вступу до ЖДУ ім.
Івана Франка є:
• наявність цікавої для майбутнього студента спеціальності;
• висока якість освітніх послуг;
• насичене студентське життя;

(Рис.9)
На запитання «Чи залишаєтесь Ви задоволені обраним ВНЗ та
спеціальністю?» ми отримали такі відповіді (рис. 10):
ВНЗ
• Повністю задоволений(на) – 328 голосів;
• Частково задоволений(на) – 123 голосів;
• Зовсім не задоволений(на) – 14 голосів;
Спеціальність
• Повністю задоволений(на) – 336 голосів;
• Частково задоволений(на) – 115 голосів;
• Зовсім не задоволений(на) – 14 голосів;
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(Рис.10)
Студентів найбільше турбують проблеми із навчанням – 76,3%, проживанням у
гуртожитку – 5,4%, відносини з батьками, друзями – 4,5%, взаємовідносини у
групі – 1,9% (рис. 11).

(Рис.11)
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Першокурсникам вдалося реалізувати свої можливості та здібності за перші
місяці навчання у спортивних секціях – 16,6%, наукових гуртках – 15,7%,
гуртках художньої самодіяльності – 13,8%, проте – 53,9% відсотків
опитуваних зазначили, що не змогли реалізувати свої можливості та
здібності (рис. 12).

(Рис.12)
На запитання «Які ви знаєте наукові гуртки, клуби за інтересами, спортивні
секції, гуртки художньої самодіяльності в університеті?» більшість
студентів відповіли, що навіть не знають, що вони існують, проте меншість
відповіла, що знають про:
• ШПО – Школа Педагога Організатора;
• волейбол, баскетбол, футбол;
• КВК;
• шаховий клуб.
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У 88,5% студентів не виникало проблем із поселенням у гуртожиток, у 10,1%
виникали проблеми, але згодом ці проблеми були вирішенні, у 1,5% студентів,
на даний момент є проблеми із поселенням у гуртожиток (рис. 13)

(Рис. 13)
39,8% студентів повністю задоволені проживанням у гуртожитку, 26,2% - не
задоволенні та стверджують, що помешкання потребує капітального ремонту,
34% не проживають у гуртожитку (Рис. 14).

(Рис. 14)
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51,6% першокурсників позитивно ставляться до студентського самоврядування
та хочуть брати участь, 24,9% не вважають доцільною свою участь у таких
організаціях, 20% не розуміють суті діяльності студентського самоврядування,
3,5% – або є активними членами студентського братства, або не мають
можливості брати участь в його роботі.

(Рис. 15)
Близько 160 респондентів за власним бажанням зазначили контакті дані
для співпраці із студентським братством.
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