
Аналіз 

результатів опитування здобувачів вищої освіти  

факультету фізичного виховання та спорту 

за дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року  

(денна форма навчання) 

Згідно до Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у 

ХДУ було проведено опитування здобувачів ступеня вищої освіти за дисциплінами 2 

семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання. В опитуванні взяли участь 

16,36% здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 38,00% здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти та 17,90% від усіх студентів факультету 

фізичного виховання та спорту. 

Середній бал за дисциплінами факультету становить 4,82 (з найвищим рейтингом 5).  

(перший (бакалаврський) РВО – 4,74, другий (магістерський) РВО – 4,9). 

Середній бал по викладачам факультету становить 4,4 (з найвищим рейтингом 5) 

(перший (бакалаврський) РВО – 4,8, другий (магістерський) РВО – 4,9). 

 

Аналіз частки студентів факультету фізичного виховання та спорту, які пройшли 

опитування за дисциплінами освітніх програм 

 

№ Спеціальність 

Перший 

(бакалаврський) 

РВО 

Другий 

(магістерський) 

РВО 

Всього 

по 

факультету 

1 
014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 
4,17% 20,54% 5,35% 

2 017 Фізична культура та спорт 35,75% 60,23% 37,74% 

3 

Дисципліна за вибором студента: 

Спортивна спеціалізація 

(підвищення спортивної 

майстерності) – тільки практичні 

заняття 

6,70% 0,00% 0,00% 

 Всього по факультету 16,36% 38,00% 17,90% 

 

Сильні сторони освітніх програм факультету фізичного виховання та спорту: 

При проведенні опитувань студентами найчастіше підкреслюються наступні позитивні 

сторони викладання навчальних дисциплін освітніх програм факультету фізичного 

виховання та спорту: 

- Професіоналізм професорсько-викладацького складу факультету. 

- Шанобливе та неупереджене ставлення до студентів. 

- Студентами підкреслюється чіткість пояснення матеріалу, змістовність, вміння 

зацікавити; креативність, використання різних методів викладання матеріалу, доступність 

подання інформації. 

- Пари інформативні та цікаві. 

- Толерантність; готовність до перегляду своїх поглядів і сприйняття нового; уміння 

встановити контакт зі студентами. 

 

Рекомендації для покращення освітнім програмам соціально-психологічного 

факультету: 

- Збільшити кількість годин для викладання навчальних дисциплін освітніх програм; 

- Потрібно покращити матеріально-технічну базу, збільшити кількість спортивного 

інвентарю; 

- Найчастіше студенти використовують фразу: «Рекомендацій немає». 



Відсоток здобувачів першого (бакалаврського) РВО, які пройшли опитування за 

дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання за 

факультетами: 

 
 

Відсоток здобувачів другого (магістерського) РВО, які пройшли опитування за 

дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання за 

факультетами: 

 

 


