
Анкета  

Щодо соціальних орієнтацій з працевлаштування 

Шановний студенте! Центр якості освіти звертається до Вас з проханням дати 

відповіді на запитання анкети з метою виявлення проблем працевлаштування 

студентів РДГУ.  

Опитування анонімне, тому розраховуємо на відвертість Ваших відповідей на 

запитання анкети. 

 

1. Яка Ваша думка стосовно професії, яку Ви здобуваєте в університеті? 

o відповідає власним нахилам, здібностям, можливостям  

o має престижний характер                 

o має творчий характер  
o дасть змогу отримувати високу зарплату                          
o уможливить службове зростання 
o інша відповідь_______________________________________________________

                  
2. Уявіть ситуацію, що Ви здобуваєте професію, яка Вам подобається. Ви досить 

добре оволоділи знаннями, уміннями та навиками. Які Ваші наступні дії після 

закінчення університету? 

o працювати за здобутим фахом  

o зайнятись приватним бізнесом        

o влаштуватись на роботу у бізнесову структуру     

o працювати за кордоном                                      

o інша відповідь_______________________________________________________

   
3. Які способи пошуку роботи Ви будете застосовувати? 

o вести пошуки будь якої роботи       

o відвідувати державні, приватні, комерційні підприємства  

o влаштуватися на курси (тренінги) для здобуття іншої професії.  

  

o звертатись в центр зайнятості за місцем проживання    

  

o розпитувати друзів, знайомих, колег про будь-яку роботу   

o звертатись по допомогу до батьків      

o розсилати листи (резюме) в мережі інтернет  

o шукати в мережі інтернет роботу за кордоном    

o шукати роботу за оголошеннями в газетах, на інформаційних сайтах 

o інша відповідь_______________________________________________________ 

 

4. Що, на Вашу думку, є необхідним для успішного працевлаштування? 

o професійні характеристики (компетентність,  

інформованість, кваліфікованість тощо)     

o оволодіння професійними якостями 

o наявність глибоких знань, умінь та практичних навичок знання іноземних  

o особисті якості (вміння презентувати себе та переконувати інших)   

o наявний практичний досвід роботи за фахом    

o базова освіта                                   

o допомога батьків, знайомих   

o наявність стартового капіталу   

o  інша відповідь_______________________________________________________ 

                                                         

 

 



5. Що насамперед спонукатиме Вас вибирати місце роботи після закінчення 

навчання ? 

o відповідність роботи отриманій фаховій підготовці 

o можливості реалізації отриманих знань, умінь та навичок  

o необхідність забезпечення нормального життєвого рівня 

o можливість самоствердження   

o необхідність створення матеріальних благ для сім’ї   

o можливість здійснення кар’єри        

o висока заробітна плата        

o здобуття високого соціального статусу 

o інша відповідь_______________________________________________________ 
                                                            

6. Чому Ви б хотіли отримати освіту за кордоном? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Що б Ви запропонували адміністрації університету для сприяння успішному 

працевлаштуванню випускників? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 

 


