
Мотивація навчання

Результати опитування здобувачів вищої освіти першого 

бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти

Опитування було проведено 

з 27.09.2021 - 04.10.2021



Результати опитування загалом по університету
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Участь в опитуванні приймали вступники першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів освіти.

За результатами опитуванні 

в анкетуванні взяло участь

484 респонденти

Опитування було проведено з метою визначення інформації щодо проведення

вступної компанії та мотивації отримання вищої освіти серед вступників
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До скількох вищих навчальних 
закладів Ви подавали документи 

при вступі?

від 1 до 5

від 6 до 10

від 11 до 15
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Чи достатньо Вам було інформації про 
правила вступу до БДПУ?

Так

Ні

Частково

Результати опитування загалом по університету

Це дослідження було анонімне, його результати були використані тільки узагальнено.



Результати опитування загалом по університету

Це дослідження було анонімне, його результати були використані тільки узагальнено.
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випадковий вибір

вплив друзів/знайомих з університету

університет привабив заходами, які 
проводив

обрав(ла) бо вартість навчання нижча

рекомендація батьків (опікунів)

бажання бути студентом, бо це круто

бренд вищого навчального закладу, його 
престижність серед інших закладів освіти

можливість навчатися за бюджетні кошти

власне усвідомлене бажання

Чому Ви обрали  БДПУ?



Результати опитування загалом по університету

Це дослідження було анонімне, його результати були використані тільки узагальнено.
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З довідника для вступників до ВНЗ

З офіційних сторінок БДПУ в соціальних 
мережах (Facebook, Instagram)

За допомогою освітніх Інтернет-порталів 
(Osvita.ua, Vstup.info та інші)

Від знайомих викладачів / працівників 
університету

З матеріалів приймальної комісії університету

З інформації по цей заклад в мережі Інтернет

Від друзів / знайомих, які навчаються або 
навчались в університеті

З сайту університету

З яких джерел Ви отримали інформацію про 
правила вступу до БДПУ?



3,50%

6%

6,60%

23,80%

27,70%

28,30%

34,50%

44%

72,50%

До учіння спонукають телепередачі, кіно, 
література та ін.

Мені байдуже, в якому ВНЗ навчатися, аби 
отримати диплом

Вчусь, наслідуючи батьків та за їхніми 
порадами

Мати свою справу, керувати підприємством

Суспільна користь, бажання бути потрібним 
державі, самому щось зробити для людей

Моя професія у майбутньому розв’яже 
матеріальні проблеми

Бажання ствердитися, зайняти відповідне 
місце в суспільстві

Розвивати власні ідеї та думки

Стати кваліфікованим спеціалістом

Що мотивує Вас отримувати вищу освіту?

Результати опитування загалом по університету

Це дослідження було анонімне, його результати були використані тільки узагальнено.
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54,10%

70,00%

маленький конкурс при вступі

неможливість вступити до іншого ЗВО або на 
інший факультет

за порадами вчителів, друзів, знайомих

престиж професії в суспільстві

покликання

можливість працевлаштування за обраною 
спеціальністю

мені цікаво в майбутньому займатися 
діяльністю за обраним фахом

особиста зацікавленість саме цією 
спеціальністю

Чому Ви обрали свою спеціальність?

Результати опитування загалом по університету

Це дослідження було анонімне, його результати були використані тільки узагальнено.



Результати опитування 

здобувачів вищої освіти

у розрізи спеціальностей та 

освітньо-професійних програм

(бакалавр)



012 Дошкільна освіта

ОПП: Дошкільна освіта та практична психологія
Взяло участь : 42 особи



012 Дошкільна освіта

ОПП: Дошкільна освіта та логопедія
Взяло участь : 42 особи



013 Початкова освіта

ОПП: Початкова освіта
Взяло участь : 15 осіб



014 Середня освіта (Українська мова і література)

ОПП: Середня освіта (Українська мова і література)
Взяло участь : 8 осіб



014 Середня освіта (Українська мова і література)

ОПП: Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)
Взяло участь : 13 осіб



014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

ОПП: Середня освіта (англійська мова і література)
Взяло участь : 4 особи



014 Середня освіта (Історія)

ОПП: Середня освіта (Історія та правознавство)
Взяло участь : 5 осіб



014 Середня освіта (Математика)

ОПП: Середня освіта (Математика)
Взяло участь : 10 осіб



014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП: Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація
Взяло участь : 22 особи



014 Середня освіта (Фізика)

ОПП: Середня освіта (фізика)
Взяло участь : 2 особи



014 Середня освіта (Інформатика)

ОПП: Середня освіта (Інформатика)
Взяла участь : 1 особа



014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ОПП: Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Взяло участь: 12 осіб



014 Середня освіта (Фізична культура)

ОПП: Фізична культура
Взяло участь : 6 осіб



014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

ОПП: Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)
Взяло участь : 6 осіб



014 Середня освіта (Хореографія)

ОПП: Середня освіта (Хореографія). Фітнес
Взяло участь : 3 особи



015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)

ОПП: Професійна освіта. Енергетика, енергоефективність та енергозбереження
Взяло участь: 5 осіб



015 Професійна освіта (Цифрові технології)

ОПП: Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Взяло участь: 31 особа



016 Спеціальна освіта

ОПП: Логопедія. Спеціальна психологія
Взяло участь : 21 особа



017 Фізична культура і спорт

ОПП: Фізична культура
Взяло участь : 8 осіб



017 Фізична культура і спорт

ОПП: Тренерська діяльність в обраному виді спорту
Взяло участь : 20 осіб



017 Фізична культура і спорт

ОПП: Фітнес та рекреація
Взяло участь: 5 осіб



024 Хореографія

ОПП: Хореографія
Взяло участь : 11 осіб



032 Історія та археологія

ОПП: Історія
Взяло участь: 7 осіб



035 Філологія

ОПП: Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська, друга – німецька)

Взяло участь: 25 осіб



051 Економіка

ОПП: Економічна кібернетика
Взяло участь: 4 особи



053 Психологія

ОПП: Психологія. Практична психологія
Взяло участь : 12 осіб



061 Журналістика

ОПП: Журналістика
Взяло участь : 7 осіб



072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП: Фінанси, банківська справа та страхування
Взяло участь : 10 осіб



073 Менеджмент

ОПП: Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу
Взяло участь : 10 осіб



081 Право

ОПП: Право
Взяло участь : 9 осіб



231 Соціальна робота

ОПП: Соціальна робота та практична психологія
Взяло участь : 3 особи



231 Соціальна робота

ОПП: Соціальна робота та соціальна педагогіка
Взяло участь : 2 особи



227 Фізична терапія, ерготерапія

ОПП: Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії
Взяло участь: 1 особа



Результати опитування

здобувачів вищої освіти

у розрізи спеціальностей та

освітньо-професійних програм

(магістр)



011 Освітні/Педагогічні науки

ОПП: Управління закладом освіти
Взяло участь: 1 особа



012 Дошкільна освіта

ОПП: Дошкільна освіта
Взяло участь: 19 осіб



013 Початкова освіта

ОПП: Початкова освіта
Взяло участь : 18 осіб



014 Середня освіта(Мова і література (англійська))

ОПП: Середня освіта (Мова і література (англійська))
Взяло участь: 4 особи



014 Середня освіта (Фізика)

ОПП: Середня освіта (Фізика)
Взяло участь: 2 особи



014 Середня освіта (Історія)

ОПП: Середня освіта (Історія)
Взяло участь: 1 особа



014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ОПП: Трудове навчання та технології
Взяло участь: 2 особи



014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

ОПП: Середня освіта (Музичне мистецтво та художня культура)
Взяло участь : 1 особа



014 Середня освіта (Хореографія)

ОПП: Середня освіта (Хореографія)
Взяло участь: 8 осіб



015 Професійна освіта (Цифрові технології)

ОПП: Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Взяло участь: 2 особи



016 Спеціальна освіта

ОПП: Спеціальна освіта
Взяло участь: 18 осіб



017 Фізична культура і спорт

ОПП: Фізична культура і спорт
Взяло участь: 12 осіб



032 Історія та археологія

ОПП: Історія
Взяло участь: 2 особи



035 Філологія (українська мова і література)

ОПП: Філологія
Взяло участь: 4 особи



035 Філологія (українська мова і література)

ОПП: Філологія
Взяло участь: 1 особа



072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Взяло участь: 1 особа



073 Менеджмент

ОПП: Менеджмент
Взяло участь: 1 особа



076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Взяло участь: 1 особа



081 Право

ОПП: Право
Взяло участь: 3 особи



231 Соціальна робота 

ОПП: Соціальна педагогіка
Взяло участь:1 особа



В опитуванні взяв участь лише один/ два респонденти за такими 

спеціальностями:
014 Середня освіта (Фізика) – Бакалавр

014 Середня освіта (Інформатика)– Бакалавр

231 Соціальна робота– Бакалавр

227 Фізична терапія, ерготерапія– Бакалавр

011 Освітні/Педагогічні науки– Магістр

014 Середня освіта (Історія) – Магістр

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)– Магістр

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)– Магістр

015 Професійна освіта (Цифрові технології)– Магістр

032 Історія та археологія– Магістр

035 Філологія (українська мова і література)– Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування– Магістр

073 Менеджмент– Магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність– Магістр

231 Соціальна робота– Магістр

В опитуванні не взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальностей:

014 Середня освіта (Математика)– Магістр

051 Економіка– Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали– Магістр


