
 

 

Результати опитування першокурсників освітнього рівня “бакалавр” 

денної форми навчання 2020/2021 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 17 до 30 вересня 2020 року проведено 

анонімне опитування першокурсників освітнього рівня “бакалавр”, в якому взяли 

участь 666 з 855 студентів першого курсу, що складає 78 % від усіх зарахованих 

на денну форму навчання. 

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

оцінка технічних можливостей безконтактного навчання; психологічні аспекти 

адаптації. 

Як показало анкетування, абітурієнти дізнавались про університет в 

основному від друзів та знайомих, в тому числі студентів і випускників НУФВСУ, 

тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  Інформативним джерелом також 

став офіційний сайт НУФВСУ, а от популярність університетської сторінки в 

соціальних мережах виявилась не такою високою, як очікувалося. 

Першокурсники представляють майже усі регіони України. 

Навчатися саме в НУФВСУ принципово для переважної більшості 

опитуваних: вони планують, органічно поєднавши процес навчання і тренування, 

здобути необхідні для майбутньої професії вміння і навички та вдосконалити 

майстерність в обраному виді спорту. 

99,5% опитуваних забезпечені технічними засобами для роботи в режимі 

онлайн, а змішану форму навчання (онлайн і контактна) вважають прийнятною 

72% респондентів. 

Більшість першокурсників розраховують на підтримку, коректне ставлення 

та педагогічну майстерність викладачів і кураторів. І, зі свого боку, демонструють 

готовність виважено приймати рішення та брати на себе відповідальність. 

Першокурсники, на момент опитування, в основному вже ознайомилися з 

організацією освітнього процесу в НУФВСУ, зокрема з умовами виконання 

контракту/отримання стипендії та освітніми програмами, за якими здобувають 

вищу освіту. 

 
 

 

 

 

 

Результати в діаграмах подані у % 



 

 

 

На питання №1 можна було обрати не більше трьох варіантів відповіді 

 

6,8 

44,7 

34,5 

22,7 

8,4 

2,4 

27 

6,9 

17,4 

7,7 

9,7 

2,3 

0,6 

1,1 

22,1 

інше 

друзі, знайомі 

студенти чи випускники НУФВСУ 

тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

викладачі НУФВСУ 

ЗМІ (друковані, телебачення, радіо тощо) 

інтернет-сайт НУФВСУ 

освітні інтернет-портали 

загальний пошук в мережі 

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

день вступника (день відкритих дверей) в НУФВСУ 

інформаційний матеріал приймальної комісії НУФВСУ 

шкільні екскурсії та заняття з профорієнтації 

буклети чи інші рекламні матеріали НУФВСУ (банери, 
оголошення на змаганнях тощо) 

батьки, родичі 

1. З яких джерел переважно Ви отримали 
інформацію про НУФВСУ? 



 

 

 

38,1 

46,5 

15,3 

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 



 

 

 

 

4,2 

4,1 

22,5 

2,9 4,7 

5,7 

36,6 

3. Вкажіть регіон Вашого проживання перед 
вступом до НУФВСУ: 

Автономна Республіка Крим 0% 

Вінницька область 2,4% 

Волинська область 0,3% 

Дніпропетровська область 4,2% 

Донецька область 2,3% 

Житомирська область 4,1% 

Закарпатська область 0% 

Запорізька область 1,8% 

Івано-Франківська область 1,1% 

Київська область 22,5% 

Кіровоградська область 1,5% 

Луганська область 0,5% 

Львівська область 0,5% 

Миколаївська область 1,1% 

Одеська область 1,5% 

Полтавська область 2,4% 

Рівненська область 0,8% 

Сумська область 1,8% 

Тернопільська область 0,2% 

Харківська область 0% 

Херсонська область 0,8% 

Хмельницька область 2,9% 

Черкаська область 4,7% 

Чернівецька область 0,5% 

Чернігівська область 5,7% 

м. Київ 36,6% 

інше 0,3% 

11,7 

43,7 

6,8 

1,8 

0,8 

35,3 

4. В період шкільного навчання Ви мешкали в: 

селі 

місті 

селищі міського типу 

районному центрі 

обласному центрі 

Києві 



 

 

На питання №5 можна було обрати не більше трьох варіантів відповіді 

 

3 

31,5 

33 

34,2 

28,2 

2,7 

4,5 

5,7 

0,9 

7,1 

1,2 

73,7 

інше 

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 

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

5. Чому Ви обрали навчання в НУФВСУ? 



 

 

 

 

 

 

 

93,7 

6,3 

6. Ви планували вступити саме до НУФВСУ? 

так, прагну навчатися 
саме в НУФВСУ 

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

48,3 

41,1 

10,5 

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

тільки до НУФВСУ 

до двох - трьох 

більше 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,2 

15,8 

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

НУФВСУ? 

так ні 

82,6 

17,4 

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

програм Ви знайдете на головній сторінці офіційного сайту 
НУФВСУ в розділі «Освіта» 

так ні 



 

 

 

 

 

 

95,9 

4,1 

10. Ви маєте доступ до інтернету поза межами 
НУФВСУ? 

так 

ні 

8,4 

27,2 

1,7 

62,2 

0,6 

11. Які Ви маєте технічні засоби для роботи  
онлайн? 

комп’ютер 

ноутбук 

планшет 

смартфон 

не маю жодних 
засобів для 
роботионлайн 



 

 

 

 

 

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

 

71,6 

28,4 

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

так 

ні 

48,2 

34,2 

70,7 

7,5 

30,5 

до батьків 

до друзів 

до викладача чи куратора в НУФВСУ 

в органи студентського самоврядування 

зазвичай долаю всі труднощі самостійно 

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

навчанні, матеріальних, особистих)? 


