Висновки про проведення опитування для студентів перших курсів ОКР
«Фаховий молодший бакалавр»
«Адаптація першокурсників до навчання в академії мистецтв
імені Павла Чубинського»
У період з 15 по 20 вересня в нашій академії проводилось добровільне, анонімне
опитування для студентів перших курсів усіх п’яти спеціальностей, з метою виявлення та
усунення можливих труднощів до умов навчання у вищому навчальному закладі. В
опитуванні взяли участь 70 студентів, що складає 60% від загальної кількості
першокурсників.
Узагальнюючи та аналізуючи результати даної анкети, можна зробити висновок про існуючу
позитивну та сприятливу динаміку адаптації, яка переважає у більшості респондентів.
Основним поштовхом для вступу в академію, з позиції студентів є, переважно, зацікавлення
майбутньою професією та можливість отримати якісну освіту.

Цікаво було почути думку кожного студента про їх перші враження від початку навчання в
академії: що справило найсильніше враження та чим хотілось би поділитися на загал.
Спілкування у студентському колективі виявилося доброзичливішим, в порівнянні зі
спілкуванням у шкільному оточенні, для 52 студентів. А організація навчального процесу в
академії подобається 46-м студентам більше за шкільну організацію навчання. На думку
40-ка студентів, ставлення викладача до студента носить більш партнерський характер, ніж
ставлення учителя до учня. А 6 студентів відзначили, що обсяг самостійної роботи в академії
більший, ніж вони очікували. 34 студенти нового набору звернули особливу увагу та
зауважили, що їм сподобався захід з нагоди початку нового навчального року, який проходив
в академії 1-го вересня та приймав багато відомих гостей з цієї нагоди.

Стосовно труднощів у навчанні, то 28,6% , а це 20 студентів зізнались, що труднощів у
навчанні не відчули, а для 21,4% студентів найскладнішим у навчанні є новий розпорядок
дня, що є природним явищем, пов’язаним з новими біологічними ритмами людини.

Щодо труднощів у спілкуванні з однолітками, то абсолютна більшість опитаних студентів
зазначає відсутність будь-яких перешкод у спілкуванні з однолітками та педагогічним
колективом.

Відвідування занять в академії майже 100%-ве, адже студенти мотивовані щодо навчання за
обраними спеціальностями та
позитивно сприймають нові вимоги викладачів за
представленими навчальними дисциплінами.

Найкраще сприяє адаптації до навчання в новому навчальному середовищі доброзичлива
атмосфера у групі, створена всіма учасниками освітнього процесу.

Досить багато часу приділяють студенти підготовці до занять, адже достатня підготовка є
запорукою академічної успішності.

Серед проблем, якими переймаються студенти, є актуальне питання порушення прав та
свобод, що говорить про негативний досвід, здобутий в процесі навчання в загальноосвітніх
установах. 23 студенти зізнаються, що відчувають сильне хвилювання у спілкуванні з
викладачами, а 14 студентів відчувають невпевненість у власних силах. Також, є студенти, що
почуваються самотніми, з чого можна зробити висновок про необхідність профілактичної
роботи із попередження тривожності та розвитку адекватної самооцінки.

В процесі навчання студенти найчастіше звертаються за допомогою до керівників
академічних груп (38студентів), що свідчить про високий ступінь уваги, довіри,
професіоналізму та партнерських відносин між студентами і кураторами. Висока ступінь
довіри у студентів і до своїх одногрупників, адже на них може розраховувати 50%
першокурсників (35 опитаних студентів). Впродовж першого місяця навчання до психолога
академії звернулося 6 студентів-першокурсників з актуальними питаннями конфіденційного
характеру.

Отже, стосовно уподобань, які виділяють студенти, то найбільше в академії їм подобається
сам освітній процес, атмосфера, викладачі, розташування академії, можливість займатися
улюбленою справою, творчий колектив, викладання дисциплін представниками мистецької
галузі, подання викладачем предмета (коротко і зрозуміло).
Якщо говорити про недоліки, то студенти найчастіше акцентують увагу на невеликих
аудиторіях та частих змінах розкладу і наголошують, на тому, що поки що їм все подобається.

В цілому опитування дає змогу зрозуміти проблемні питання, які потребують подальшого
вирішення: удосконалення підходів щодо складання розкладу занять (незалежного від
епідеміологічної ситуації), сприяння партнерським взаємовідносинам між студентами та
викладачами, надання системної психологічної допомоги студентам за потребою, залучення
студентів до опитувань через органи студентського самоврядування, формування кагорти
студентів, що прагнуть до позитивних змін в організації освітнього процесу через
дослідження різних аспектів студентського життя.

