


I. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальна характеристика опитування

Для виявления проблем та перспектив працевлаштування

випускників вищих навчальних закладів лабораторією соціологічних

досліджень (структурного підрозділу Всеукраїнської соціологічної

служби) у березні 2013 року було проведено анкетне опитуваня серед

студентів-випускників МДПУ ім.Б.Хмельницького.



IІ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА

%

кар'єрою науковця 8,5
кар'єрою підприємця 16,9
кар'єрою політика 3,4
кар'єрою держслужбовця 10,2
мрію про життя за кордоном 17,8
кар'єрою вчителя 25,4
кар'єрою соціального працівника 3,4
не визначився 13,6
інше ,8
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Курс
спеціаліст магістратура

% по столбцу % по столбцу

кар'єрою науковця 6,7 16,0
кар'єрою підприємця 17,8 12,0
кар'єрою політика 3,3 4,0
кар'єрою держслужбовця 8,9 16,0
мрію про життя за кордоном 16,7 20,0
кар'єрою вчителя 24,4 28,0
кар'єрою соціального працівника 4,4 ,0
не визначився 16,7 4,0
інше 1,1 ,0
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Форма навчання
бюджетна контрактна

% по столбцу % по столбцу

кар'єрою науковця 8,9 7,7
кар'єрою підприємця 11,9 53,8
кар'єрою політика 4,0 ,0
кар'єрою держслужбовця 11,9 ,0
мрію про життя за кордоном 16,8 15,4
кар'єрою вчителя 26,7 15,4
кар'єрою соціального працівника 3,0 7,7
не визначився 15,8 ,0
інше 1,0 ,0
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%

піду працювати за отриманим фахом 31,1

буду шукати місце, де добре платять, і не обов’язково за фахом 18,5

мрію мати власну справу і буду прагнути до цього 19,3

буду жити, як вийде, як дозволять обставини 7,6

постараюся виїхати у інше місто і працювати там 5,0

постараюся виїхати за кордон і працювати там 10,9

постараюся виїхати за кордон і працювати там 2,5

вступлю до аспірантури 4,2

інше ,8

Який життєвий вибір після закінчення МДПУ здається Вам найбільш оптимальним?
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Який життєвий вибір після закінчення МДПУ здається Вам найбільш оптимальним?



Курс

спеціаліст магістратура

% по столбцу % по столбцу

піду працювати за отриманим фахом 26,7 48,0

буду шукати місце, де добре платять, і не обов’язково
за фахом

22,2 4,0

мрію мати власну справу і буду прагнути до цього 17,8 24,0

буду жити, як вийде, як дозволять обставини 8,9 4,0

постараюся виїхати у інше місто і працювати там 5,6 4,0

постараюся виїхати за кордон і працювати там 10,0 12,0

постараюся виїхати за кордон і працювати там 3,3 ,0

вступлю до аспірантури 4,4 4,0

інше 1,1 ,0

Який життєвий вибір після закінчення МДПУ здається Вам найбільш оптимальним?
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Який життєвий вибір після закінчення МДПУ здається Вам найбільш оптимальним?

Форма навчання

бюджетна контрактна

% по столбцу % по столбцу

піду працювати за отриманим фахом 33,7 15,4

буду шукати місце, де добре платять, і не 
обов’язково за фахом

15,8 30,8

мрію мати власну справу і буду прагнути до цього 17,8 30,8

буду жити, як вийде, як дозволять обставини 8,9 ,0

постараюся виїхати у інше місто і працювати там 5,9 ,0

постараюся виїхати за кордон і працювати там 10,9 7,7

постараюся виїхати за кордон і працювати там 1,0 15,4

вступлю до аспірантури 5,0 ,0

інше 1,0 ,0



Який життєвий вибір після закінчення МДПУ здається Вам найбільш оптимальним?
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Що для вас є головним у виборі роботи?

%

головне зміст роботи , її творчий характер 20,0

важливий зміст роботи, але необхідно думати про 

заробіток
36,7

важливий заробіток, але необхідно думати і про 

зміст роботи
34,2

розмір заробітка – це найважливіше 9,2
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Що для вас є головним у виборі роботи?

Курс
спеціаліст магістратура

% по столбцу % по столбцу

головне зміст роботи , її творчий характер 16,5 36,0
важливий зміст роботи, але необхідно 
думати про заробіток

36,3 44,0

важливий заробіток, але необхідно 
думати і про зміст роботи

36,3 16,0

розмір заробітка – це найважливіше 11,0 4,0

36,3

36,3

16,5

11

44

16

36

4

важливий зміст роботи, але необхідно 
думати про заробіток

важливий заробіток, але необхідно 
думати і про зміст роботи

головне зміст роботи , її творчий 
характер

розмір заробітка – це найважливіше

спеціаліст магістратура



Що для вас є головним у виборі роботи?

Форма навчання
бюджетна контрактна

% по столбцу % по столбцу

головне зміст роботи , її творчий характер
20,6 23,1

важливий зміст роботи, але необхідно думати 
про заробіток

41,2 15,4

важливий заробіток, але необхідно думати і 
про зміст роботи

32,4 30,8

розмір заробітка – це найважливіше 5,9 30,8
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важливий заробіток, але необхідно думати і 
про зміст роботи

головне зміст роботи , її творчий характер

розмір заробітка – це найважливіше

бюджетна контрактна



У яких сферах Ви хотіли і могли б, виходячи з рівня своєї підготовленості, працювати
після закінчення МДПУ?

%

у системі освіти 29,5

у системі вищої школи 26,2

на підприємствах військово-промислового комплексу 4,1

в сферах матеріального виробництва 1,6

в органах державної служби 11,5

у сфері підприємства, бізнесу 15,6

у засобах масової інформації, рекламі 6,6

в правоохоронних органах; 2,5

у сфері соціальної служби 1,6

у сфері послуг ,8

Ваш варіант ,0



У яких сферах Ви хотіли і могли б, виходячи з рівня своєї підготовленості, працювати
після закінчення МДПУ?
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У яких сферах Ви хотіли і могли б, виходячи з рівня своєї підготовленості, працювати
після закінчення МДПУ?

Курс

спеціаліст магістратура

% по столбцу % по столбцу

у системі освіти 29,3 26,9

у системі вищої школи 20,7 50,0

на підприємствах військово-промислового
комплексу

4,3 3,8

в сферах матеріального виробництва
2,2 ,0

в органах державної служби 12,0 11,5

у сфері підприємства, бізнесу 17,4 3,8

у засобах масової інформації, рекламі
7,6 3,8

в правоохоронних органах; 3,3 ,0

у сфері соціальної служби 2,2 ,0

у сфері послуг 1,1 ,0

Ваш варіант ,0 ,0



У яких сферах Ви хотіли і могли б, виходячи з рівня своєї підготовленості, працювати
після закінчення МДПУ?
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у сфері послуг

Ваш варіант спеціаліст магістратура



У яких сферах Ви хотіли і могли б, виходячи з рівня своєї підготовленості, працювати
після закінчення МДПУ?

Форма навчання

бюджетна контрактна

% по столбцу % по столбцу

у системі освіти 28,8 30,8

у системі вищої школи 26,9 23,1

на підприємствах військово-промислового
комплексу

4,8 ,0

в сферах матеріального виробництва 1,9 ,0

в органах державної служби 11,5 15,4

у сфері підприємства, бізнесу 12,5 30,8

у засобах масової інформації, рекламі 7,7 ,0

в правоохоронних органах; 2,9 ,0

у сфері соціальної служби 1,9 ,0

у сфері послуг 1,0 ,0

Ваш варіант ,0 ,0



У яких сферах Ви хотіли і могли б, виходячи з рівня своєї підготовленості, працювати
після закінчення МДПУ?
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у засобах масової інформації, рекламі

на підприємствах військово-промислового …

в правоохоронних органах;

в сферах матеріального виробництва

у сфері соціальної служби

у сфері послуг

Ваш варіант бюджетна контрактна



Як Ви оцінюєте перспективи свого працевлаштування після закінчення ВНЗ?

%

Я вже твердо знаю, де буду працювати 5,7

у мене є кілька варіантів працевлаштування, але поки без чітких гарантій 54,1

ймовірніше всього, після закінчення ВНЗ, я буду деякий час безробітним 27,0

ще не задумувався над цим 13,1
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Як Ви оцінюєте перспективи свого працевлаштування після закінчення ВНЗ?

Курс

спеціаліст магістратура

% по столбцу % по столбцу

Я вже твердо знаю, де буду працювати 6,5 3,8

у мене є кілька варіантів працевлаштування, але 
поки без чітких гарантій

50,0 61,5

ймовірніше всього, після закінчення ВНЗ, я буду 
деякий час безробітним

31,5 15,4

ще не задумувався над цим 12,0 19,2



Як Ви оцінюєте перспективи свого працевлаштування після закінчення ВНЗ?
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у мене є кілька варіантів 
працевлаштування, але поки без чітких 

гарантій

ймовірніше всього, після закінчення 
ВНЗ, я буду деякий час безробітним

ще не задумувався над цим

Я вже твердо знаю, де буду працювати

спеціаліст магістратура



Як Ви оцінюєте перспективи свого працевлаштування після закінчення ВНЗ?

Форма навчання

бюджетна контрактна

% по столбцу % по столбцу

Я вже твердо знаю, де буду працювати 4,8 15,4

у мене є кілька варіантів працевлаштування, але 
поки без чітких гарантій

52,9 53,8

ймовірніше всього, після закінчення ВНЗ, я буду 
деякий час безробітним

27,9 23,1

ще не задумувався над цим 14,4 7,7



Як Ви оцінюєте перспективи свого працевлаштування після закінчення ВНЗ?
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ймовірніше всього, після закінчення ВНЗ, я 
буду деякий час безробітним

ще не задумувався над цим

Я вже твердо знаю, де буду працювати

бюджетна контрактна



Який варіант працевлаштування Вас більше влаштовує після закінчення ВНЗ

%

гарантоване працевлаштування, певний рівень зарплатні 44,0

самостійний вихід на ринок праці з рівними шансами на успіх і 

невдачу
24,1

через центр зайнятості 6,0

за цільовим направленням 5,2

звернусь за допомогою родичів або знайомих 19,8

інше ,9
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Який варіант працевлаштування Вас більше влаштовує після закінчення ВНЗ



Який варіант працевлаштування Вас більше влаштовує після закінчення ВНЗ?

Курс

спеціаліст магістратура

% по столбцу % по столбцу

гарантоване працевлаштування, певний рівень зарплатні 41,8 54,2

самостійний вихід на ринок праці з рівними шансами на успіх і 
невдачу

23,1 25,0

через центр зайнятості 5,5 8,3

за цільовим направленням 6,6 ,0

звернусь за допомогою родичів або знайомих 23,1 8,3

інше ,0 4,2



Який варіант працевлаштування Вас більше влаштовує після закінчення ВНЗ
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25

8,3
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гарантоване працевлаштування, певний рівень 
зарплатні

самостійний вихід на ринок праці з рівними 
шансами на успіх і невдачу

звернусь за допомогою родичів або знайомих

за цільовим направленням

через центр зайнятості

інше

спеціаліст магістратура



Який варіант працевлаштування Вас більше влаштовує після закінчення ВНЗ

Форма навчання

бюджетна контрактна

% по столбцу % по столбцу

гарантоване працевлаштування, певний 
рівень зарплатні

45,5 30,8

самостійний вихід на ринок праці з 
рівними шансами на успіх і невдачу

22,8 30,8

через центр зайнятості 5,0 15,4

за цільовим направленням 5,0 7,7

звернусь за допомогою родичів або 
знайомих

20,8 15,4

інше 1,0 ,0



Який варіант працевлаштування Вас більше влаштовує після закінчення ВНЗ
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рівними шансами на успіх і невдачу
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бюджетна контрактна



Чи турбує Вас перспектива стати безробітним після закінчення ВНЗ?

%

не думав про це 8,5

сильно занепокоєний 41,9

трохи стурбований 28,2

впевнений, без роботи не залишуся 19,7

Інше ,0

важко відповісти 1,7
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Чи турбує Вас перспектива стати безробітним після закінчення ВНЗ?

Курс

спеціаліст магістратура

% по столбцу % по столбцу

не думав про це 7,7 11,5

сильно занепокоєний 49,5 15,4

трохи стурбований 26,4 34,6

впевнений, без роботи не залишуся 16,5 30,8

Інше ,0 ,0

важко відповісти ,0 7,7



Чи турбує Вас перспектива стати безробітним після закінчення ВНЗ?
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Чи турбує Вас перспектива стати безробітним після закінчення ВНЗ?

Форма навчання

бюджетна контрактна

% по столбцу % по столбцу

не думав про це 8,7 7,7

сильно занепокоєний 42,7 30,8

трохи стурбований 27,2 38,5

впевнений, без роботи не залишуся 19,4 23,1

Інше ,0 ,0

важко відповісти 1,9 ,0



Чи турбує Вас перспектива стати безробітним після закінчення ВНЗ?
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