
 

Аналіз 

результатів опитування здобувачів вищої освіти  

факультету фізичного виховання та спорту 

за освітніми компонентами ІІ семестру 2020/2021 навчального року  

(денна форма навчання) 

 

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

ХДУ було проведено опитування здобувачів вищої освіти за освітніми компонентами                               

ІІ семестру 2020/2021 навчального року. В опитуванні взяли участь 6,47% здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 8,33% здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, що становить 6,58% від усіх здобувачів факультету фізичного виховання та спорту. 

Середній бал освітніх компонентів факультету становить 4,21 (з найвищим рейтингом 5):  

- перший (бакалаврський) РВО – 4,67;  

- другий (магістерський) РВО – 3,75. 

Середній бал викладачів факультету становить 4,88 (з найвищим рейтингом 5): 

- перший (бакалаврський) РВО – 4,73;  

- другий (магістерський) РВО – 5. 

 

Відсоток здобувачів факультету фізичного виховання та спорту, які пройшли опитування 

за освітніми компонентами освітніх програм факультету 

 

№ Освітня програма 

Перший 

(бакалаврський) 

РВО 

Другий 

(магістерський) 

РВО 

Всього 

по 

факультету 

1 
Середня освіта (Фізична 

культура) 

5,88% 6,12% 5,89% 

2 Фізична культура і спорт 7,19% 11,43% 7,43% 

 Всього по факультету 6,47% 8,33% 6,58% 

 

Сильні сторони освітніх компонентів, передбачених освітніми програмами факультету 

фізичного виховання та спорту 

При проведенні опитування здобувачами найчастіше підкреслюються наступні позитивні 

сторони викладання освітніх компонентів освітніх програм факультету фізичного виховання та 

спорту: 

- Здобувачами підкреслюється високий професіоналізм професорсько-викладацького 

складу факультету. 

- Здобувачами акцентується увага на чіткості пояснення матеріалу, його змістовності.  

- Неодноразово підкреслюється цікавість матеріалу, що вивчається; справедливе 

оцінювання. 

- Відмічається  позитивність, чуйність, ввічливість та  доброта викладачів.  

 

Рекомендації здобувачів для покращення освітніх компонентів, передбачених освітніми 

програмами факультету фізичного виховання та спорту: 

- Від окремих викладачів здобувачі очікують серйозніший підхід до викладання дисципліни. 

- Найчастіше здобувачі використовували фразу: «Дуже добре». 

 

 

 

 

Відсоток здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які пройшли опитування 

за освітніми компонентами ІІ семестру 2020/2021 навчального року на денній формі навчання за 



факультетами: 

 
Відсоток здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які пройшли 

опитування за освітніми компонентами ІІ семестру 2020/2021 навчального року на денній 

формі навчання за факультетами: 

 

 
 

 

 


