
Результати опитування 

«Дослідження адаптації студентів  І курсу» 

         Анкетування проводилось серед здобувачів 1 курсу денної форми навчання та передбачало визначення рівня їх 

адаптації в Університеті. Онлайн-опитування спрямоване на покращення стану адаптації та пристосування здобувачів-

першокурсників до процесу навчання у закладі вищої освіти.  

            Для проведення цього дослідження було використано анонімне анкетування з 20.12.2022 по 30.12.2022 року. 

           Анкета заповнювалася учасниками в електронному вигляді. Деякі запитання передбачали власний розгорнутий 

варіант відповіді для того, щоб створити максимальний комфорт для респондента та розширити межі відповідей.  

           Аналізуючи опитування ми отримали відповіді респондентів Факультету PR, журналістики та кібербезпеки, 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми 

«Міжнародні відносини».  

            Результати аналізу відповідей на питання відображені в діаграмах: 

 



1. Рік вступу до Київського національного університету культури і мистецтв  

          

100% 

2022 



2. Форма навчання 

          

100% 

Денна 



3. Назва освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової програми) (спеціальність),  за якою Ви навчаєтесь: 

 

 

перший (бакалаврський) рівень  

освітньо-професійна програма «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» 

спеціальність 291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» 

 

 
 

 

 



4. Що для Вас було поштовхом для вступу в КНУКіМ? 

50% 

25% 

25% 

Зацікавлення майбутньою професією 

Коли я навчався (-лась) у школі до нас 

приходив представник з КНУКіМ і 

порадив обрати цей навчальний заклад 

Бажання батьків 



5. Чим Ви керуєтеся, здобуваючи вищу освіту? 

33% 

33% 

17% 

17% 

Підвищенням власного соціального та 

матеріального статусу 

Прагненням стати високоосвіченим 

фахівцем, професіоналом в своїй справі 

Розвитком галузі, яка 

конкурентоспроможна на ринку праці 

Бажанням стати відомим та успішним 



6. Наскільки Ви задоволені вибором даної спеціальності? 

50% 50% 

Подобається  

Мабуть подобається  



7. Де Ви проживаєте?  

100% 

На квартирі  



8. Чи задоволені Ви умовами проживання (для тих, хто проживає у гуртожитку)? 

100% 

Не проживаю в гуртожитку  



9. Що заважає Вам досягти кращих результатів та успіхів у навчанні? 

50% 50% 

Інші причини: Технічні 

проблеми, війна в країні. 

Нестача інформаційних ресурсів 



10. Чи завжди Ви розумієте викладача на заняттях? 

50% 50% 

Так, завжди 

Переважно розумію 



11. Що Ви цінуєте у викладачах? 

12% 

13% 

25% 25% 

25% 

Креативність та творчий підхід у 

викладанні матеріалу 

Почуття гумору та вміння зацікавити  

Індивідуальність та особистісні якості  

Вміння реагувати на потреби 

студентів, дослухатися до їхньої думки 

Об’єктивність та чесність в 

оцінюванні  



12. Що для Вас є найважчим в КНУКіМ? 

50% 50% 

Ввійти в новий колектив 

Освоєння нової системи навчання 



13. Які причини, на Вашу думку, заважають процесу адаптації до умов навчання в КНУКіМ? 

100% 

Пристосування до нового оточення 



14. Які способи вирішення навчальних проблем Ви обираєте? 

34% 

33% 

33% 
Консультуватись з батьками 

Звертатись за допомогою до 

куратора групи, викладача, 

завідувача кафедрою, декана 

Самостійно шукати способи 

вирішення проблемних ситуацій 



15. Чи відчуваєте Ви допомогу куратора групи?  

100% 

Так 



16. Які відносини склалися у Вашій групі? 

100% 

Доброзичливі 



17. Чи впливають на результат Вашої навчальної діяльності взаємовідносини у групі, у якій навчаєтесь?  

50% 50% 

Не знаю 

Ні 



18. Які проблеми сьогодні Вас найбільше турбують? 

50% 50% 

Ваш варіант: Коли 

закінчиться війна. 

Навчання 



19. Найбільше в КНУКіМ мені подобається ? 

50% 50% 

Викладачі, форма 

викладання 

Атмосфера 



20. Найбільш в КНУКіМ мені не подобається? 

100% 

Мінусів не має 


