
                      Тема соціологічного дослідження:  

«Адаптація студентів нового прийому до умов навчання  

                в коледжі у 2021-2022 навчальному році» 

Метод соціологічного дослідження: анкетування. 

Анкетування проводилось у групах: А-11; СПГ-11; ГРС-11, 12; ОіО-11;  

                                                               ПТБД-11,12; ОіО-21; ПТБД-23;  

                                                               ГРС-23; СПГ-22  

                                                               ВСП «ЖКФК ХНУМГ  

                                                               ім. О. М. Бекетова». 

У дослідженні взяли участь 165 студентів.  

Розробила та провела соціологічне дослідження Воронцова В. О. 

 

                                         Аналітичний розділ 

1. Причини вибору ВСП «ЖКФК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»  

                                      та певної спеціальності 

Табл. 1.1 

 

      

 

 

 

 

Причини вибору коледжу % 

бажання отримати спеціальність 24,95 

рекомендації друзів, родичів, викладачів  24,63 

небажання вчитись у школі 15,54 

розташування коледжу  8,02 

Інтернет  7,91 

день відкритих дверей 7,33 

не вдалося вступити до іншого ВНЗ  6,16 

випадковий вибір   5,28 



Табл. 1.2 

Причини вибору спеціальності % 

мені цікава ця сфера діяльності 31,21 

ця спеціальність здається мені престижною 22,42 

ця спеціальність допоможе отримати високооплачувану роботу 16,06 

так порадили батьки 10,61 

вибрав за результатами профтестування  7,58 

я хочу бути корисним людям 7,58 

на цій спеціальності навчаються мої друзі 4,24 

Інше: «проходила на бюджет» 0,3 

 

          2. Процес звикання до студентського життя і залучення до нього 

Табл. 2.1 

Адаптація до студентського життя % 

процес адаптації був неважким і недовгим 66,7 

ніяка адаптація не була потрібна  11,5 

процес адаптації був важким і довгим 9,1 

важко відповісти 12,7 

 

Табл. 2.2 

Залучення до життя коледжу % 

з самого початку відчуваю себе в звичній обстановці, маю друзів 69,1 

«активне життя» набридло у школі, хочу пожити без зайвих 

проблем, емоцій 

12,7 

не бачу такого студентського життя в коледжі, до якого хотілось 

би залучитись 

9,7 

важливе тільки навчання, включатись в активне життя не маю 

намірів 

8,5 

 

 

 

 

 



3. Рівень зацікавленості освітнім процесом 

Табл.3 

Рівень зацікавленості % 

зовсім не цікаво 0 

не цікаво 1,1 

скоріше не цікаво 5,5 

швидше цікаво 25,5 

цікаво 46,7 

дуже цікаво 11,5 

важко відповісти 9,7 

                    

                   4. Відповідність очікувань реальному освітньому процесу 

Табл. 4 

Рівень відповідності % 

так, цілком 24,3 

так, в якійсь мірі 60,6 

скоріш за все, ні 4,8 

важко відповісти 10,3 

 

 

                     5. Рівень задоволеності навчанням  у ВСП «ЖКФК ХНУМГ 

                                                    ім. О. М. Бекетова» 

Табл. 5.1 

                                                              Бали, % 

Твердження 

1 2 3 4 5 

1. Я іду вранці в коледж з радістю   14,62 20,47 38,01 21,64 5,26 

2. В коледжі у мене, зазвичай, гарний настрій 4,76 19,65 38,69 25,0 11,9 

3. До наших викладачів можна звернутись за    

   порадою та допомогою 

10,18 8,98 22,16 27,54 31,14 

4. У мене є улюблені предмети, дисципліни 8,72 13,37 29,09 22,67 26,16 

5. В групі я можу, завжди, вільно висловити  

   свою  думку 

11,63 6,4 22,67 26,74 32,56 

           



Табл. 5.2 

Чи задоволені Ви? 
Так, % Не зовсім, 

% 

Ні, % 

1. Змістом навчальних дисциплін 74,56 24,26 1,18 

2. Організацією навчального процесу 75,76 22,42 1,82 

3. Якістю викладання 73,41 25,43 1,16 

4. Забезпеченістю навчально-методичною     

    літературою 

61,63 30,81 7,56 

5. Технічним оснащенням аудиторій 58,18 32,12 9,7 

6. Побутовими умовами в навчальних корпусах 61,9 31,55 6,55 

7. Побутовими умовами в гуртожитках 23,3 40,9 35,8 

 

                       6. Перші враження від коледжу та навчання в ньому 

Табл. 6 

Враження від коледжу % 

у коледжі краще, ніж у школі 69,7 

приблизно однаково 21,8 

у школі краще, ніж у коледжі 5,5 

ніде не подобається 3,0 

 

7. Проблеми навчання в коледжі та їх подолання 

Табл. 7.1 

Проблеми в навчанні % 

особливих проблем не було 21,47 

дистанційне навчання 16,1 

необхідність переходити з одного навчального корпусу в інший  14,69 

відпрацювання прогулів і запізнень 11,3 

спілкування з викладачами  8,47 

відсутність навичок конспектування лекцій викладача  8,19 

невміння організувати себе 6,21 

проблеми, пов'язані з проживанням у гуртожитку 5,93 

стосунки з однокурсниками 4,52 

дотримання правил поведінки в коледжі  1,98 

Інше: «прохолодно в приміщенні» - 0,57%; «очне навчання» - 0,57% 



Табл. 7.2 

 

Табл. 7.3 

 

Дисципліни, які є найбільш складними для студентів на 

основі базової середньої освіти 

% 

Математика  36,84 

Фізика/  Фізико-астрономічний модуль 16,96 

Географія/ Географічний модуль 7,02 

Інформатика 5,85 

Захист Вітчизни 5,85 

Економічна теорія 5,85 

Історія України 4,68 

Культурологія 4,68 

Всесвітня історія 4,68 

Англійська мова 4,09 

Фізична культура 3,51 

Українська мова, Українська література – по 1,75%;  

Біологія/  Біолого - екологічний модуль,  Безпека життєдіяльності  - по 0,58% 

Дисципліни, які є найбільш складними для студентів на 

основі повної середньої освіти 

% 

Економіка підприємства 25,86 

Англійська мова 18,97 

Математика  10,34 

Технічне оснащення підприємств 10,34 

Ґрунтознавство з основами землеробства 8,63 

Фізична культура 8,63 

Інформатика 5,17 

Географія туризму 3,45 

Організація та технологія обслуговування в ЗРГ 3,45 

Правознавство, Світове готельне господарство,  Креслення – по 1,72% 



Табл. 7.4 

Табл. 7.5 

     

      8. Викладачі ВСП «ЖКФК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» очима студентів 

 Табл. 8  

 

 

Види потрібної допомоги % 

не потребую 26,53 

доступне пояснення 41,33 

додаткові заняття, консультації 15,81 

вже отримую 16,33 

Помічники у подоланні проблем % 

сподіваюсь тільки на себе 39,59 

товариші по навчанню 25,94 

керівник групи 17,41 

сподіваюсь на батьків 16,38 

Інше: «репетитор» - 0,34%; «ніхто» - 0,34% 

Критерії оцінки 
Оцінка, %  

1 2 3 4 5 

 1. Організованість і  

   пунктуальність  викладача 
8,09 3,47 14,45 38,15 35,84 

2. Змістовна значущість і доступність  

     матеріалу, що викладається,  

     (викладач ясно й логічно пояснює  

     матеріал, коментує складні моменти,  

     виділяє головне в темі) 

3,8 8,7 22,28 40,22 25,0 

3. Об’єктивність, повага й тактовність  

    у ставленні до студентів 
4,57 6,86 21,71 34,86 32,0 

4. Культура зовнішнього вигляду  

    викладача 
5,26 2,92 7,6 26,33 57,89 

5. Володіння позитивними людськими  

    якостями 
2,84 7,39 18,75 34,66 36,36 



                              9. Зайнятість студентів у позаурочний час 

Табл. 9.1  

Бажання відвідувати гуртки, секції % 

так 33,33 

ні 66,67 

 

Табл. 9.2  

Гуртки, секції, які хотіли б відвідувати студенти % 

волейбол 35,72 

баскетбол  21,43 

хореографічний 14,29 

за професійним спрямуванням  7,14 

малювання 7,14 

футбол 7,14 

теніс 7,14 

 

                                      10. Виховна робота в групах 

Табл. 10.1  

Необхідність проведення виховних годин % 

так 20,0 

швидше так, ніж ні 28,5 

швидше ні, ніж так 27,3 

ні 11,5 

важко відповісти 12,7 

 

 

 

 

 

 

                    



Табл. 10.2 

Відвідування виховних годин у своїй групі % 

постійно 82,4 

часто 9,01 

інколи 5,5 

рідко 1,2 

ніколи 1,8 

  

Табл. 10.3 

Виховні години % 

керівник групи проводить бесіди 67,97 

керівник групи «вичитує» студентів за навчання та поведінку 20,35 

відвідуємо музеї, театри 3,9 

ходимо в кіно 3,46 

разом відпочиваємо на природі 2,6 

їздимо на екскурсії в інші міста 1,72 

  

Табл. 10.4 

Пропозиції щодо проведення виховних годин в групі % 

все влаштовує 72,12 

відвідувати розважальні заклади, музеї, театри, ходити в кіно  8,48 

проводити бесіди на цікаві теми 3,64 

відпочивати на природі 3,64 

проводити конкурси, ігри 3,03 

їздити на екскурсії 2,42 

  

 

 

 

 

 



              11. Студентські відносини в групах 

Табл.11 

                               Студентські відносини  в групах % 

склався дружний колектив 45,91 

всі поділилися на компанії 29,09 

виділилися активні, але більшість пасивні 15,45 

байдужі, у багатьох інтереси поза групою 5,91 

присутні конфліктні ситуації 3,64 

 

                         12. Робота керівників груп нового прийому 

Табл. 12.1 

Рівень порозуміння зі своїм керівником групи % 

так 72,7 

швидше так, ніж ні 19,4 

швидше ні, ніж так 5,5 

ні 2,4 

важко відповісти 0 

   

Табл. 12.2 

Роль керівника в групі % 

контролер за успішністю і дисципліною  35,86 

помічник у важких обставинах, старший товариш 33,2 

«друга мама»/ «другий тато» 20,0 

організатор дозвілля 11,03 

 

Табл. 12.3  

Ставлення керівника групи до своїх обов’язків відповідальне 

та з інтересом 

% 

так 90,9 

ні 9,1 

 

 



                                                    Звіт 

У дослідженні взяли участь студенти груп нового прийому 1-х і 2-х курсів 

усіх спеціальностей коледжу. Всього 165 студентів.  

Вивчаючи причини вибору студентами навчання у ВСП «ЖКФК ХНУМГ 

 ім. О. М. Бекетова», можна зробити такі висновки (табл. 1.1): найбільше вплинуло 

на вибір – прагнення отримати спеціальність (24,95%), рекомендації друзів, 

родичів, викладачів (24,63%), небажання вчитися у школі (15,54%); розташування 

коледжу (8,2%); Інтернет (7,91%); «День відкритих дверей» (7,33%) і найменше – 

«не вдалося вступити до іншого ВНЗ» (6,16%). 

Причинами вибору певної спеціальності (табл. 1.2) студенти вважають: 

привабливість даної сфери діяльності (31,21%), престижність спеціальності  

(22,42%), можливість отримати високооплачувану роботу (16,0 6%), поради 

батьків (10,61%). 

Адаптація студентів до умов навчання в коледжі (табл. 2.1), на їх думку  

(66,7%) , була неважкою та недовгою, а 11,5% студентів вважають, що вона 

взагалі їм не була потрібна, також більшість студентів (69,1%) з самого початку 

відчувають себе в звичній обстановці та мають друзів (табл. 2.2). 

58,2% студентів відповіли, що їм «цікаво» і «дуже цікаво» (табл. 3) навчатися 

в коледжі (46,7% і 11,5% відповідно) та їх очікування (табл. 4) певною мірою 

співпадають з реальним освітнім процесом (60,6%). 

Свій стан у ВСП «ЖКФК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» (табл. 5.1) студенти 

нового прийому оцінили таким чином: щоранку з радістю в коледж ідуть 26,9% 

студентів (21,64% - 4 бали, 5,26% – 5 балів), зазвичай, гарний настрій у 36,9% 

студентів (25% - 4 бали, 11,9% – 5 балів), мають улюблені предмети, дисципліни 

48,83 % студентів (22,67% - 4 бали, 26,16% – 5 балів), впевнені, що можуть вільно 

висловити свою думку в групі 59,3% (26,74% - 4 бали, 32,56% – 5 балів) і 

звернутися за допомого та порадою до викладачів 58,68 % (27,54% - 4 бали, 

31,14% – 5 балів) студентів. Щодо освітнього процесу (табл. 5.2), то більшість 

студентів задоволені: його організацією (75,76%), змістом навчальних дисциплін 

(74,56%), якістю викладання (73,41%), забезпеченістю навчально-методичною 



літературою (61,63%), побутовими умовами у навчальних корпусах (61,9%), а от 

умовами проживання у гуртожитку задоволені тільки 23,3%. 

Порівнюючи освітній процес у коледжі та школі (табл. 6), більшість студентів 

вважають, що у коледжі краще (69,7%), було краще у школі 5,5%, а ніде не 

подобається 3% студентів. 

У 21,47% студентів нового прийому особливих проблем у навчанні не було 

(табл. 7.1). Ті студенти, які зіткнулися з проблемами відзначили, що це: 

дистанційне навчання (16,1%), необхідність переходити з одного навчального 

корпусу в інший (14,69%), відпрацювання прогулів і запізнень (11,3%), 

спілкування з викладачами (8,47%), відсутність навичок конспектування лекцій 

(8,19%) та невміння організувати себе (6,21%). 

Навчальні дисципліни як подобаються студентам, так і викликають певні 

труднощі (табл. 7.2, 7.3), а саме для студентів на основі базової середньої освіти: 

«Математика» (36,84%), «Фізика» (16,96%), «Географія/ Географічний модуль» 

(7,02%). Для студентів на основі повної середньої освіти: «Економіка 

підприємства» (25,86%), «Англійська мова» (18,97%), «Математика» (10,34%), 

«Технічне оснащення підприємства» (10,34%). Причинами цього студенти 

вважають – «складність опрацювання навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання». 

Не потребують допомоги від викладачів 26,53% студентів, вже отримують – 

16,33%, потрібні додаткові заняття, консультації – 15,81%, а доступне пояснення – 

41,33% студентів (табл.7.4). У подоланні своїх проблем (табл. 7.5) студенти 

(39,59%), переважно, сподіваються тільки на себе; покладаються на товаришів по 

навчанню 25,94%, а на керівників груп 17,41% студентів. 

Викладачі коледжу очима студентів нового прийому (табл. 8): організовані та 

пунктуальні (38,15% - 4 бали, 35,84% – 5 балів); логічно пояснюють матеріал, 

коментують складні моменти (40,22% - 4 бали, 25% – 5 балів); об’єктивні, тактовні 

та виявляють повагу до студентів (34,86% - 4 бали, 32% – 5 балів); володіють 

позитивними людськими якостями (34,66% - 4 бали, 36,36% – 5 балів); мають 

високу культуру зовнішнього вигляду (26,33% - 4 бали, 57,89% – 5 балів). 



Переважна більшість студентів (від 65,22% до 84,22%) за кожним критерієм 

оцінили викладачів та їх роботу на «добре» та «відмінно». 

Дві третини студентів (66,67%) не хотіли б відвідувати гуртки і секції у 

позаурочний час (табл. 9.1), хотіли б і вже відвідують – 33,33% студентів. 

Найбільше їм до вподоби: секції з волейболу (35,72%) та баскетболу (21,43%), а 

також гуртки за професійним спрямуванням (7,14%), хореографічний (14,29), 

малювання (7,14%) (табл. 9.2). 

Аналізуючи виховну роботу в групах студентів нового прийому, можна 

зробити такі висновки: за необхідне проводити виховні години вважать 48,5% 

студентів (20% - «так», 28,5% – «швидше так, ніж ні»); часто і постійно відвідують 

виховні години в своїй групі 91,5 % (9,1% і 82,4% відповідно) студентів; під час 

виховних годин керівник групи переважно проводить бесіди (67,97%) та «вичитує» 

студентів за навчання і поведінку (20,35%) і більшість студентів (72,12%) це 

влаштовує; пропозиції студентів щодо проведення виховних годин: відвідувати 

розважальні заклади, музеї, театри, ходити в кіно (8,48%); проводити бесіди на 

цікаві теми (3,64%), відпочивати на природі (3,64%). Табл. 10.1,10.2, 10.3, 10.4. 

Оцінюючи студентські відносини в групах (табл. 11), студенти вважають, що 

у них склався дружний колектив (45,91%), але всі поділилися на компанії 

(29,09%) та іноді виникають й конфліктні ситуації (3,34%). 

Переважна більшість студентів (72,7% - «так» і 19,4% - «швидше так, ніж ні») 

зуміли порозумітися зі своїм керівником групи; вважають, що він виконує ролі 

контролера за успішністю і дисципліною (35,86%) та помічника у важких 

обставинах, старшого товариша (33,2%); працює зі своєю групою відповідально та 

з інтересом (90,9%). Табл. 12.1, 12.2, 12.3. 

Отже, можна вважати, що адаптація студентів груп нового прийому 

проходить задовільно, їм подобаються викладачі, освітній процес і коледж у 

цілому. Якщо ж і виникають певні труднощі, переважно, через дистанційну 

форму навчання, то їх завжди можна подолати спільними зусиллями. 


