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Порядок денний: 
1. Обговорення результатів опитування «Вибір абітурієнта». 
2. Обговорення результатів роботи підготовки контенту грантового проекту 
«Україна-діджитал» 
 
1. Обговорення результатів опитування «Вибір абітурієнта». 

Слухали професора Єргієва І.Д.: «З кінця серпня протягом місяця було 

проведене опитування абітурієнтів. Були запропоновані наступні запитання : 

«Фактори, які посприяли вибору ЗВО?» та «Рівень вимог до вступної 

програми?» Діаграми додаються до протоколу. 

Опитування проведене за рішенням засідання прокол № 5 від 11.05.2022 року 

з метою виявлення кореляції отриманих результатів між зовнішніми та  

внутрішніми стейкхолдерами.  

63,3 % респонденті відзначили, що приваблює високий професійний рівень 

викладання. 55,1 % зазначили, що обирали особистість викладача. Такі високі 

показники дають можливість стверджувати, що професіоналізм в академії на 

високому рівні. 61,2 % вказали, що важливим є шанс вступу на бюджет. Цього 

року в правилах прийому були розширені категорії здобувачів із спеціальними 

умовами вступу. Академія всіляко сприяє у наданні місць державного 

замовлення найкращим здобувачам та абітурієнтам, які є соціально 

вразливими. На сьогодні із контрактного навчання на державне замовлення 



переведені 4 здобувачі бакалаврату. Направлений запит до державного 

замовника щодо  виділення додаткового місця для вступники до магістратури. 

Очікується розгляд. 

49% відзначили, що місцезнаходженння ЗВО є важливим. Для академії є 

важливою участь у розвитку культурного та освітнього середовища регіону. 

Таким чином буде встановлена цілісна система «Місто-ЗВО-здобувач-

економічний та культурний розвиток». 

Найменше здобувачі відзначили наявність безпечного сховища. Всього 6,1 %. 

Проте саме наявності безпечного сховища академія приділили велику увагу. 

Проведені роботи із облаштування сховищ, отримані дозвільні Акти на 

провадження освітньої діяльності за змішаною формою. 

51% «ЗА» аудиторну роботу проти 22,4 % «ЗА» дистанційне навчання 

свідчить про актуальність для здобувачів роботи face to face із викладачем в 

академії, незважаючи на розвиток інструментів дистанційного навчання. 

 

Щодо рівня вимог до вступної програми – 77.6 % вважають, що рівень 

відповідає академії. 4% вважають, що рівень є завищеним. Цього року була 

хороша конкурсна ситуація на місця державного замовлення як на бакалавраті, 

так і на магістратурі, не зважаючи на складну ситуацію в країні. У 2023 році 

програмні вимоги будуть відповідати вимогам Умов прийому на 2023 рік. 

 

Постановили: інформацію прийняти до уваги.  

 

 

 

Голова Єргієв І.Д. 

 

Секретар Базан О.Ю. 
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