
Результати опитування першокурсників освітнього рівня “бакалавр” 

денної форми навчання 2022/2023 навчального року зарахування 
 

З метою вдосконалення та оптимізації освітнього процесу в Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України (далі НУФВСУ) відділом забезпечення якості 

вищої освіти з 21 жовтня до 21 листопада 2022 року проведено анонімне онлайн-

опитування здобувачів вищої освіти освітнього ступеня  «бакалавр», в якому взяли участь 

331 студент першого курсу.  

 

Анкета містила питання на такі теми: вступна кампанія; мотивація вступу; оцінка 

технічних можливостей безконтактного навчання; психологічні аспекти адаптації тощо. 

 

Як показало анкетування, переважна більшість наших респондентів принципово обрали 

навчання саме в НУФВСУ (93 %) серед  інших закладів вищої освіти, оскільки тут можна 

не тільки здобути знання, вміння і навички, необхідні для майбутньої професії, але й 

органічно поєднати здобуття вищої освіти і спортивні тренування, а також вдосконалити 

майстерність в обраному виді спорту. 

 

Про університет здобувачі вищої освіти традиційно дізнавались переважно від друзів та 

знайомих, в тому числі студентів і випускників НУФВСУ,  і тренерів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл. Популярність таких інформаційних джерел, як офіційний сайт 

НУФВСУ чи університетські сторінки в соціальних мережах, залишилася на рівні 

попередніх років. 

 

Щодо регіонів, які представляють першокурсники  в НУФВСУ, то загальна тенденція 

останніх трьох років не зазнала суттєвих змін: найвищий показник кількості у киян (44,1 

%) і мешканців Київської області (20,8 %); як і минулого року, не додалось жодного 

представника західного регіону (Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська області); 

також у 2022 році на першому курсі відсутні студенти з тимчасово окупованої АР Крим; 

натомість кількість представників Чернівецької області зросла до 0,3 %. 

 

Доступ до інформації про умови вступу абітурієнти отримали легко (41,1 %) чи в 

основному  легко (46,2 %). Першокурсники загалом (90 %) на момент опитування вже 

ознайомилися з освітніми програмами, за якими здобувають вищу освіту. Умови 

виконання контракту/отримання стипендії переглянули  86,4 %. 

 

Забезпечення технічними засобами залишилось досить високим (на рівні попередніх двох 

років): лише 0,6 % опитуваних повідомили, що не мають власного пристрою для роботи в 

режимі онлайн. Не змінилось суттєво і ставлення студентів до змішаної форми навчання: 

у 2020р. – 72%,  минулого року – 76 %,  цьогоріч  – 72%  респондентів вважають змішану 

форму навчання (онлайн  і  контактна) цілком прийнятною. 

 

Тільки 56,8 % першокурсників зазначили, що мають відносно стабільний доступ до 

інтернету. Цей показник суттєво знизився у порівнянні з минулими роками (96 % і 97 % у 

2020р. і 2021р. відповідно), але на нього, вочевидь, впливають реалії сьогодення. 

 

Навіть в жорстких умовах війни проти агресивних нападників з рф Українці продовжують 

здобувати вищу освіту, навчатися, розвивати науку, культуру і спорт. Сьогодні освічена й 

сильна молодь стає підґрунтям відродження й розквіту України після перемоги над 

окупантами! 

 

Результати в діаграмах подані у % 



На питання №1 можна було обрати не більше трьох варіантів відповіді 
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буклети чи інші рекламні матеріали НУФВСУ 
(банери, оголошення на змаганнях тощо)

шкільні екскурсії та заняття з профорієнтації

інформаційний матеріал приймальної комісії 
НУФВСУ

день вступника (день відкритих дверей) в 
НУФВСУ

офіційна сторінка НУФВСУ в соціальних мережах, 
профіль в Instagram чи канал на YouTube

загальний пошук в мережі

освітні інтернет-портали

інтернет-сайт НУФВСУ

ЗМІ (друковані, телебачення, радіо тощо)

викладачі НУФВСУ

тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл

студенти чи випускники НУФВСУ

друзі, знайомі

батьки, родичі

1. З яких джерел переважно Ви отримали 
інформацію про НУФВСУ?
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2. Як Ви знайшли інформацію про правила 
вступу до НУФВСУ?

легко, інформація була 
доступна й вичерпна

в основному легко, довелось 
з’ясувати додатково 1-2 
питання

важко, довелося прикласти 
чимало зусиль для пошуків 
інформації про правила вступу
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Чернігівська область

Чернівецька область

Черкаська область

Хмельницька область

Херсонська область

Харківська область

Тернопільська область

Сумська область

Рівненська область

Полтавська область

Одеська область

Миколаївська область

м. Київ

Львівська область

Луганська область

Кіровоградська область

Київська область

Івано-Франківська область

Запорізька область

Закарпатська область

Житомирська область

Донецька область

Дніпропетровська область

Волинська область

Вінницька область

Автономна Республіка Крим

3. Вкажіть регіон Вашого проживання перед 
вступом до НУФВСУ:



 
На питання №5 можна було обрати не більше трьох варіантів відповіді 
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4. В період шкільного навчання Ви мешкали в:

селі

місті

селищі міського типу

районному центрі

обласному центрі

Києві
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сподіваюсь здобути знання, вміння і навички, 
необхідні для майбутньої професії

саме в цьому закладі можна отримати освіту, яка 
в майбутньому гарантує працевлаштування та 

стабільний прибуток

щоб отримати вищу освіту для власного розвитку

щоб вдосконалити майстерність в обраному виді 
спорту

щоб органічно поєднати здобуття вищої освіти і 
спортивні тренування

щоб уникнути служби в армії / уникнути 
необхідності працювати, бо батьки забезпечують 

мене матеріально в період мого навчання

щоб переїхати з меншого населеного пункту до 
столиці

заради свободи, спілкування й веселого дозвілля

цього вимагають мої батьки

це престижно

на обрану спеціальність був невеликий конкурс, 
невисокий прохідний бал

5. Чому Ви обрали навчання в НУФВСУ?



 
 

 
 

 

93.1
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6. Ви планували вступити саме до НУФВСУ?

так, прагну навчатися саме в 
НУФВСУ

ні, мені не принципово, в якому 
навчальному закладі здобути 
вищу освіту

67.4

30.5

2.1

7. До скількох закладів вищої освіти Ви 
подавали документи на конкурсний вступ?

тільки до НУФВСУ

2 - 4

більше

86.4

13.6

8. Ви ознайомились з умовами виконання 
контракту / умовами отримання стипендії в 

НУФВСУ?

так

ні



 
 

 
 

 

89.7

10.3

9. Чи ознайомлені Ви з освітньою 
програмою, за якою здобуваєте вищу освіту?                  

так

ні

56.8

43.2

10. Ви маєте постійний доступ до інтернету 
для занять онлайн?

так

ні

10.9

29.9

2.1

56.5

0.6

11. Які Ви маєте технічні засоби для роботи 
онлайн?

комп’ютер

ноутбук

планшет

смартфон

не маю власних засобів для 
роботи онлайн



 
 

На питання №13 можна було обрати не більше трьох варіантів відповіді 

 

71.9

28.1

12. Чи вважаєте Ви прийнятною змішану 
форму навчання (контактна та онлайн)?

так

ні

2.1

37.2
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63.7

39.3
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до фахівця (наприклад, психолога)

зазвичай долаю всі труднощі самостійно

в органи студентського самоврядування

до викладача чи куратора в НУФВСУ

до друзів

до батьків
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13. До кого Ви готові звернутись по допомогу 
у випадку виникнення труднощів, проблем (у 

навчанні, матеріальних, особистих)?


