ЗВІТ про результати вибіркового опитування батьків першокурсників
факультетів БНАУ (серпень-вересень 2021)
Анкетування проходило в режимі офлайн, за паперовими формами для заповнення.
Процедура: добровільно, анонімно, вибірково.
Місце проведення: аудиторії та зали для ознайомчої зустрічі батьків і
першокурсників БНАУ з адміністрацією та НПП закладу освіти.
Мета – виявити пріоритетні очікування, зміст і джерела інформації батьків про місце
навчання і заклад освіти в цілому.
Загальна кількість учасників опитування складає 115 осіб, з них 65% представляють місто, 35 % відповідно – сільські регіони. Ці дані не є
репрезентативними для загального визначення представництва першокурсників за
цим аспектом.
За підсумками кількісної обробки даних маємо такі загальні тенденції:
 У 63% відповідей вказано про те, що основним джерелом інформації про заклад і
можливості навчатися в ньому були знайомі та рідні, які навчаються зараз чи
навчались раніше у БНАУ. Інші чинники інформування батьків – соцмережі,
сайт БНАУ і представники БНАУ, що приїздили з профорієнтаційними бесідами
у заклади загальної середньої освіти, - склали 18-24%.
 Для переважної більшості опитаних вибір БНАУ і можливості навчатися в ньому
є пріоритетним (89,5%).
 Що вплинуло на те, що вибір був здійснений на користь навчання у БНАУ? На
це питання батьки давали кілька відповідей здебільшого, тому аналіз їх
проведено рейтинговий (перші 5 позицій у рейтингу факторів впливу):
1. Гарні відгуки про ун-т.
2. Можливість стажування за кордоном.
3. Близькість до місця проживання.
4. Комфортні умови навчання.
5. Можливість у подальшому працевлаштуватися.
 За результатами проведеного аналізу відповідей про роботу Приймальної комісії,
а також умови організації поселення в гуртожитки, маємо позитивні в цілому
відгуки щодо: чіткості й зрозумілості правил прийому, співробітників
Приймальної комісії, які організовували прийом документів, а також
своєчасності й прозорості оголошення важливо інформації для абітурієнтів (4,74,9 за 5-бальною шкалою). Разом із тим процедура організації поселення
першокурсників має бути більш чіткою: такої думки дотримались в окремих
відповідях батьки першокурсників окремих факультетів – екологічного, біологотехнологічного.
Відділ забезпечення якості освіти БНАУ

