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АНКЕТА АБІТУРІЄНТА (11 клас) 
 

Дорогий друже!  

Вибір професії - це важливий етап у Вашому житті, адже від цього вибору залежить Ваше 

майбутнє. Просимо Вас уважно прочитати та відповісти на питання, які вказані в анкеті. 

Обведіть відповіді, які найбільше Вам підходять, чи напишіть Ваш варіант. Надана інформація 

буде використовуватись лише для зворотнього зв'язку фахівців МДПУ з Вами особисто. 

1. До яких навчальних предметів Ви проявляєте інтерес протягом декількох останніх років 

задля підготовки до складання ЗНО?  

 

 

2. Який профіль навчання відповідає Вашим нахилам та здібностям? 

1. суспільно-гуманітарний; 

2. природничо-математичний; 

3. технологічний; 

4. художньо-естетичний; 

5. спортивний. 

6. Ваш варіант______________________________________________________________________ 

3. З яких джерел Ви отримуєте найбільше інформації про різні професії? 

1. вдома – від батьків чи родичів; 

2. від друзів, знайомих однолітків; 

3. в школі – від учителів чи спеціально запрошених представників різних професій;  

4. на підставі власних життєвих спостережень; 

5. з соціальних мереж; 

6. із засобів масової інформації (газет, радіо, телебачення та ін.); 

7. з реклами, оголошень; 

8. з випадково почутих розмов;            

9. від викладачів та студентів ВНЗ. 

10. Ваш варіант ______________________________________________________________________ 

4. Назвіть не більше трьох конкретних професій, які Вам подобаються 

1.__________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________  

5. Що приваблює Вас у майбутній професії? 

1. реалізація своїх інтересів, нахилів та здібностей; 

2. самостійний і творчий характер праці; 

3. її престижність; 

4. можливість стати самостійною і незалежною особистістю; 

5. можливість отримати матеріальну незалежність, жити в достатку; 

6. її важливість, отримати високу посаду, набути ваги в суспільстві; 

7. можливість самоствердження. 

8. Ваш варіант ______________________________________________________________________ 

6. Назвіть три навчальні заклади, на які Ви зорієнтовані при виборі майбутньої професії? 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

7. Що для Вас є визначальним при виборі подальшого навчання чи конкретного фаху  

(зазначте не більше трьох варіантів)? 

1. власні уподобання, реалізація своїх 

основних інтересів та захоплень; 

2. високий рівень заробітної плати; 

3. висока вірогідність працевлаштування; 

4. високий престиж професії; 

5. порада чи вказівка батьків або інших 

родичів; 

6. порада друзів; 



7. спеціальність моїх батьків; 

8. низька оплата за навчання; 

9. близькість розташування до вишу; 

10. наявність гуртожитку при ВНЗ; 

11. наявність бюджетних місць; 

12. ще не знаю. 

13. Ваш варіант _______________________ 

 

8. Чи обрали Ви вже професію, вид діяльності, чим будете займатися після закінчення школи? 

1. так, я добре собі це уявляю; 

2. маю певні плани, але ще сумніваюсь у виборі; 

3. ні, хоча час від часу розмірковую про це; 

4. навіть не замислювався над цим; 

5. Ваш  варіант: _____________________________________________________________________ 

9. Вкажіть населений пункт та навчальний заклад де Ви зараз мешкаєте та навчаєтесь  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

10. Зверніть увагу на перелік освітніх послуг МДПУ імені Богдана Хмельницького. Якщо 

обрана Вами спеціальність є в переліку, вкажіть її. 

Спеціальності МДПУ імені Богдана Хмельницького 

Педагогічні (вчитель навчальних закладів) Класичні 

1. Дошкільна освіта 1. Соціальна робота 

2. Початкова освіта 2. Хореографія 

3. Музичне мистецтво 3. Психологія 

4. Фізична культура 4. Філософія 

5. Історія 5. Історія та археологія 

6. Географія 6. Науки про Землю 

7. Мова і література (англійська) 7. Туризм  

8. Мова і література (німецька) 8. Право 

9. Українська мова і література 9. Філологія. Українська мова та література 

10. Математика 
10. Германські мови та літератури (переклад 

включно) 

11. Інформатика 11. Соціологія 

12. Професійна освіта (комп’ютерні технології) 12. Менеджмент 

13. Біологія 13. Готельно-ресторанна справа 

14. Хімія 14. Комп’ютерні науки 

 15. Економіка 

 16. Інформаційні системи та технології 

 17. Маркетинг 

 18. Біологія 

 19. Хімія 

 20. Екологія 

 21. Лісове господарство 

 22. Садово-паркове господарство 

11. Наші фахівці можуть більш детально ознайомити Вас з цими спеціальностями та надати 

консультацію з усіх питань, які Вас цікавлять. Ми допоможемо Вам вирішити усі труднощі, з 

якими стикаються абітурієнти при вступі у вищі навчальні заклади. Для цього вкажіть своє 

ім’я, номер телефону та електронну адресу.   

Ім’я____________________________________________________________________________ 

Номер телефону_________________________________________________________________ 

Електронна адреса______________________________________________________________ 

Населений пункт _______________________________________________________________ 

 Інформацію щодо вступу до МДПУ імені Богдана Хмельницького Ви можете знайти на 

сторінці сайту www.mdpu.org.ua у розділі «Сторінка абітурієнта».  

 В університеті працює підготовче відділення, де Ви зможете якісно підготуватися до 

зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО).  

Звертайтесь за телефоном: 0682085188 Юлія Іванівна. 

 

Дякуємо за відповіді. Чекаємо Вас 1-го вересня вже студентом нашого університету! 

http://www.mdpu.org.ua/

