
1. Які головні мотиви Вашого вступу до нашого університету? (зазначте не більше 3-х варіантів 

відповіді) 

 Можливість стати кваліфікованим фахівцем в обраній галузі 

 Прагнення стати в майбутньому матеріально забезпеченою людиною 

 Можливість зайняти престижне становище в суспільстві 

 Вимога батьків 

 Перебування в цікавому колі спілкування 

 Прагнення стати культурною та освіченою людиною 

 Наслідування професії родичів 

 Отримання диплому про вищу освіту 

 Здобуття якісної освіти 

 Стати більш самостійним, незалежним від батьківського контролю 

 Навчання ближче до дому 

 Престижність навчання у ЗВО, що має статус національного 

 Інше (напишіть)  

 Важко відповісти 

2. Що найбільше вплинуло на вибір Вашого майбутнього фаху? (зазначте не більше 3-х варіантів 

відповіді) 

 Вибір відбувся випадково 

 Традиції родини 

 Поради вчителів 

 Захоплення з дитинства 

 Поради друзів, знайомих 

 Повідомлення в засобах масової інформації 

 Інформація на веб-сайті університету 

 Профорієнтаційні заходи 

 Престижність професії в суспільстві 

 Представники даного фаху мають достойну зарплатню 

 Можливість проявити творчість 

 Гарні шанси працевлаштування після закінчення ЗВО 

 Невисокий прохідний бал, невеликий конкурс 

 Інше (напишіть)  

 Важко відповісти 

3. На яку форму навчання Ви націлені вступити? (зазначте один варіант відповіді) 



 Денна, бюджет 

 Денна, контракт 

 Заочна, бюджет 

 Заочна, контракт 

 Не має значення 

Чи вплинула б на Ваше рішення про вибір ЗВО (відповідь в кожному рядку) 

4. Гарантія працевлаштування: 

Так 

Ні 

Не має значення 

 

5. Можливість стажування за кордоном: 

Так 

Ні 

Не має значення 

 

6. Можливість продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі: 

Так 

Ні 

Не має значення 

 

7. Отримання разом з дипломом додаткові фахові сертифікати: 

Так 

Ні 

Не має значення 

 

8. Можливість роботи за фахом під час навчання у ЗВО: 

Так 

Ні 

Не має значення 

 

9. Розвинена інфраструктура (палац спорту, палац культури, бібліотека, їдальні, комп’ютерні класи 

тощо): 

Так 

Ні 

Не має значення 

 

10. Вкажіть, будь-ласка, чому Ви обрали для свого навчання саме в МНУ імені В.О. Сухомлинського? 

(зазначте не більше 5-ті варіантів відповіді) 



 Тут можна здобути професію, яка мені до вподоби 

 Тут цікаво вчитися 

 Після закінчення університету можна продовжити навчання (в аспірантурі, за кордоном та ін.) 

 Висока репутація, престиж МНУ імені В.О. Сухомлинського 

 Доброзичливі, висококваліфіковані викладачі 

 У цьому МНУ імені В.О. Сухомлинського легко вчитися 

 Університет зручно розташований (поблизу дома, зручно добиратися та ін.) 

 Тут можна здобути високооплачувану професію 

 З дипломом МНУ імені В.О. Сухомлинського легко знайти роботу 

 МНУ імені В.О. Сухомлинського надає високоякісну освіту 

 У цьому ЗВО доступна оплата за навчання 

 Тут вчаться мої друзі, знайомі, однокласники, земляки 

 Тут добре матеріально-технічне оснащення освітнього процесу 

 У МНУ імені В.О. Сухомлинського працюють мої родичі, друзі, знайомі 

 Навчальний заклад, який я закінчив (-ла), уклав угоду з МНУ імені В.О. Сухомлинського 

 Тут комфортні навчальні приміщення 

 Інше (напишіть)  

 Важко відповісти 

Як Ви вважаєте, чи є оптимальною якість інформаційно-довідкових матеріалів на веб-сайті МНУ імені 

В.О. Сухомлинського (відповідь в кожному рядку) 

11. В розділі «Абітурієнту»: 

Так, є оптимальною 

Скоріше так 

Важко відповісти 

Скоріше ні 

Ні, не є оптимальною 

 

12. В розділі «Освітня діяльність»: 

Так, є оптимальною 

Скоріше так 

Важко відповісти 

Скоріше ні 

Ні, не є оптимальною 

 

13. В розділі «Новини/медіа»: 

Так, є оптимальною 

Скоріше так 

Важко відповісти 



Скоріше ні 

Ні, не є оптимальною 

 

Вкажіть, будь ласка, деякі відомості про себе: 

14. Ваша стать: 

Чоловіча 

Жіноча 

 

 

15. Де Ви проживаєте? 

 У Миколаєві 

 В іншому місті Миколаївської області 

 У селищі міського типу 

 У селі 

 В іншому регіоні України 

 За кордоном 

 Інше (напишіть)  

16. Який навчальний заклад ви закінчили? 

 Загальноосвітню школу 

 Середній спеціальний навчальний заклад 

 Спеціалізовану школу, гімназію, ліцей 

 Маю незакінчену вищу освіту 
 
 

НАДІСЛАТИ на fakultetdoshkilnoyi@i.ua 


