
Результати моніторингу анкет випускників 
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За якою спеціальністю Ви навчались? 

Дизайн 

Дизайн одягу 

Початкова освіта 

Психологія 

Садово-паркове 

господарство 

Соціальна робота  
73% 
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Який ступінь освіти Ви здобули? 

бакалавр 

магістр 
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 Чи змінювали Ви протягом навчання 

спеціальність, за якою здобули освіту? Якщо 

так, то за якою спеціальністю Ви раніше 

навчалися? 

Ні  

Так 
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Хто сплачував Ваше навчання?  

батьки 

держава 

особисто 
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При виборі майбутньої професії Ви орієнтувались на  

думку вчителів, інформацію представників установ, що 

надають профорієнтаційні послуги, особисту думку, 

поради батьків 

інформацію представників установ, що надають 

профорієнтаційні послуги 

інформацію представників установ, що надають 

профорієнтаційні послуги, особисту думку 

інформацію представників установ, що надають 

профорієнтаційні послуги, особисту думку, поради 

батьків 

інформацію представників установ, що надають 

профорієнтаційні послуги, поради батьків 

особисту думку 

особисту думку, поради батьків 

поради батьків 
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На Вашу думку, обрана Вами професія 

затребувана на ринку праці?  

була затребувана, коли 

я вступав/ла до закладу 

освіти 

важко відповісти 

зараз не затребувана, 

але буде затребувана в 

майбутньому 

так, затребувана 
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50% 

Чи маєте Ви досвід роботи?  

ні, не працюю 

так, але працюю 

(працював/ла) не за 

спеціальністю 

так, я працюю 

(працював/ла) за 

спеціальністю 
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На Вашу думку, чи достатньо Ви отримали знань у процесі навчання для майбутньої 

професійної діяльності? 

достатньо 

мені не вистачає практичних знань, умінь і навичок 

намагаюсь отримувати необхідні мені знання 

самостійно 

Недостатньо професійно 

отримані мною теоретичні знання є застарілими 

отримані мною теоретичні знання майже не 

стосуються моєї майбутньої професії 

повністю не задоволений якістю отриманих знань 
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 Як Ви знайшли своє перше робоче місце?  

допомогли батьки 

допомогли викладачі 

за порадою друзів 

за рекомендацією закладу освіти 

звернувся до кадрового агентства 

знайшов роботу через інтернет 

знайшов роботу через центр зайнятості 

Самостійно 
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Із якими труднощами Ви зіткнулися під час пошуку роботи?  

випускники мого вишу не користуються попитом 

відсутність необхідного рівня освіти 

мені легко було знайти роботу 

моя спеціальність не користується попитом на ринку 

праці 

невідповідність віку 

недостатність професійних знань і навичок 

76% 
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8% 
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 Чи довелося Вам підвищувати кваліфікацію перед оформленням на роботу?  

ні 

так, від 2 до 3 місяців 

так, протягом місяця 

так, протягом одного тижня 
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Чи задоволені Ви отриманими 

результатами навчання?  

важко відповісти 

повністю 

задоволений 

повністю не 

задоволений 

скоріше задоволений 

скоріше не 

задоволений 
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Оцініть рівень Вашої 

конкурентоспроможності та якість 

отриманої освіти 
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Чи пропонувала Хортицька національна 

академія вакансії для працевлаштування? 

не знаю 

ні 

так 

27% 

31% 

42% 

 Чи була можливість ознайомитися з 

вимогами роботодавців до фахівців Вашої 

спеціальності в Хортицькій національній 

академії? 

не знаю 

ні 

так 
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Чи існують у Хортицькій національній 

академії програми стажування/проходження 

практики студентів на 

підприємствах/організаціях 

регіону/регіонів?  

ні, в нашому закладі 

немає таких програм 

так, але вони доступні 

лише обраним студентам 

так, існують і є 

обов’язковими для всіх 

студентів 
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Чи проводяться в Хортицькій 

національній академії лекції, тренінги, 

семінари за участю запрошених 

практиків?  

важко відповісти 

взагалі не проводяться 

проводяться, але дуже 

рідко 

систематично 

проводяться та є дуже 

корисними 

систематично 

проводяться, але є не 

цікавими 


