
 

 

Результати опитування першокурсників освітнього рівня «бакалавр» 

денної форми навчання 2021/2022 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 2021 року проведено 

анонімне опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», в 

якому взяли участь 218 студентів першого курсу 

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

оцінка технічних можливостей безконтактного навчання; психологічні аспекти 

адаптації тощо. 

Як показало анкетування, абітурієнти традиційно дізнавались про 

університет в основному від друзів та знайомих, в тому числі студентів і 

випускників НУФВСУ, тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Інформативним джерелом став офіційний сайт НУФВСУ, а також допоміг 

загальний пошук в мережі. Популярність університетської сторінки в соціальних 

мережах виявилась не такою високою, як очікувалося. 

Першокурсники представляють майже всі регіони України, водночас 

показники столиці та Київської області переважають. Якщо минулого року до 

НУФВСУ не вступив жоден представник з трьох регіонів (Харківська, 

Закарпатська області, АР Крим), то в 2021 році відсутні студенти із чотирьох 

західних областей – Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та 

Чернівецької. 

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 

76% 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. 

 



 

 

 

На питання №1 можна було обрати не більше трьох варіантів 

відповіді



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

На питання №5 можна було обрати не більше трьох варіантів 

відповіді



 

 



 

 



 

 

 

На питання №13 можна було обрати не більше трьох варіантів 

відповіді

 

 


