


Співвідношення «освіта – ринок праці» є ключовим питанням якості 

професійної освіти та освітньої політики загалом, адже під час пошуку роботи 

людина може зіштовхуватись з проблемою невідповідності знань та навичок, 

здобутих під час навчання, та вимог ринку праці. Оцінювання  рівня 

працевлаштованості випускників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти може дати змогу пролити світло на чутливі аспекти функціонування 

професійної (професійно-технічної) освіти в Україні [1]. 

У межах впровадження положень Концепції реалізації державної політики у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року в Україні проголошено 

розвиток державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти. Цей процес передбачає участь усіх зацікавлених сторін, зокрема 

роботодавців, у проведенні системного моніторингу працевлаштування 

випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти [1]. 

Запровадження на регулярній основі спостережень за працевлаштуванням 

випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі     ЗП(ПТ)О) 

дасть змогу приймати більш виважені управлінські рішення щодо організації 

фінансування системи професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) 

країни та здійснювати реформування, що сприятиме оптимізації мережі ЗП(ПТ)О.  

Розглянемо деякі характеристики системи  ЗП(ПТ)О України.  

У 2019/2020 н. р. учні і слухачі закладів ЗП(ПТ)О здобували освіту за 

334 робітничими професіями та 37 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст». Розподіл професійних груп, за якими здійснюється 

підготовка кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О, показано на рис. 1. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88#w12
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Рис. 1. Розподіл  професійних груп, за якими здійснюється підготовка 

кваліфікованих робітників у  ЗП(ПТ)О, станом на 1 січня 2020 р. 

Складено за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Як видно з рис. 1, найбільша частка професій, які опановували випускники 

ЗП(ПТ)О, належить професійній групі «Кваліфіковані робітники з інструментом» 

(за 150 професіями навчались 85 245 учнів). Популярними серед учнів цієї 

професійної групи були професії «Слюсар з ремонту автомобілів» (10,2 тис. осіб), 

«Кондитер» (10,3 тис. осіб) та «Електрогазозварювальник» (7,7 тис. осіб) (рис. 2). 

Менш популярними  професіями у цій професійній групі були професії 

«Розмітник» (9 осіб), «Ткач ручного художнього ткацтва» (3 особи), «Модельник 

дерев'яних моделей» (2 особи) та «Налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з 

програмним керуванням» (1 особа). 
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Рис. 2. Перелік найбільш популярних професій у професійній групі 

«Кваліфіковані робітники з інструментом» серед вступників до ЗП(ПТ)О  

станом на 1 січня 2019 р. 

Складено за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (98 

професій – 33 656 учнів) популярними серед учнів були професії «Водій 

автотранспортних засобів» (15,6 тис. осіб), «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва» (8,4 тис. осіб) та 
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«Токар» (589 осіб) (рис. 3). Непопулярними     «Контролер харчової продукції 

(виробництво м'ясних, рибних та молочних продуктів)» (9 осіб) та « Складальник 

взуття» (2 особи). 

 

Рис. 3. Перелік найбільш популярних професій у професійній групі 

«Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин» серед 

вступників до ЗП(ПТ)О станом на 1 січня 2019 р. 

Складено за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Серед працівників сфери торгівлі та послуг (35 професій – 41 195 учнів) учні 

віддали перевагу професіям «Кухар» (18,4 тис. осіб), «Перукар (перукар-
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модельєр)» (5,6 тис. осіб) та» Офіціант» (4,5 тис. осіб) (рис. 4 ). Менш 

популярними професіями у цій професійній групі були професії «Майстер 

готельного обслуговування» (16 осіб) та «Пастижер» (11 осіб). 

 

 

Рис. 4. Перелік найбільш популярних професій у професійній групі 

«Працівники сфери торгівлі і послуг» серед вступників до ЗП(ПТ)О станом на 

1 січня 2019 р. 

Складено за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Серед професійної групи «Технічні службовці » (31 професія, навчаються 16 

408 осіб) та «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, 

риборозведення та рибальства» (16 професій, навчаються 1 869 осіб) учні ЗП(ПТ)О 
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віддавали перевагу професіям «Оператор комп’ютерного набору» (4 481 осіб), 

«Адміністратор» (1 802 особи), «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (1 

777 осіб), «Плодоовочівник» (472 особи) та «Робітник фермерського господарства» 

(353 особи). 

Аналіз професійних уподобань учнів ЗП(ПТ)О доводить, що найбільш 

популярними є професії, які дають можливість самозайнятості, тобто  дозволяють 

випускникові працювати самостійно та отримувати високу заробітну платню. 

Водночас ці професії є також  інтегрованими, вони пропонують більш широкий 

спектр можливостей для подальшого працевлаштування. Учень, який здобуває 

базову професію «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 

одночасно є й «Слюсарем-ремонтником» та «Водієм автотранспортних засобів». 

Разом з базовою професією «Перукар (перукар-модельєр)» одночасно 

здобуваються ще й професії «Манікюрник» або «Візажист» [2]. 

Професії вузької спеціалізації, з низькими можливостями самозайнятості, які 

передбачають важкі умови праці, як наприклад, «Вальник лісу», «Гірник очисного 

забою», «Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації та 

блокування», «Токар судновий,  ливарник металів і сплавів», «Розпилювач каменю 

(оброблення каменю)» відчутним попитом у учнів ЗП(ПТ)О не користуються. 

Механізм працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О визначається «Порядком 

працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, 

підготовка яких проводилася за державним замовленням» [3]. За даними державної 

статистичної звітності загальний випуск учнів та слухачів ЗП(ПТ)О станом на 

01.09.2019 складав 121 892 осіб. Непрацевлаштовано 11 832 осіб, (9,7 % від 

загального випуску), що є на 0,2 % більше в порівнянні з минулим роком. Серед 

основних причин непрацевлаштування переважають наступні: 19 % – виїзд за межі 

області або країни; 15 % – декретна відпустка за вагітністю та догляду за дитиною; 

10 % – низька заробітна плата та систематичні затримки її виплати, неналежні 

умови праці, відсутність житла; 9 % – зміна місця проживання; 9 % – відмова від 

працевлаштування та небажання працювати за здобутою професією; 7 % – 
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неофіційна праця (без підтверджуючих документів) та ще у 4 % триває оформлення 

підтверджуючих документів; 6 % – за сімейними обставинами; 6 % – інші причини.  

Підготовка кваліфікованих кадрів – це тільки частина необхідного 

функціонування ЗП(ПТ)О [4, с. 12]. Успіх кожного ЗП(ПТ)О та системи П(ПТ)О в 

цілому оцінюється ще рядом критеріїв, зокрема:  

 кількість працевлаштованих за напрямом випускників;  

 подальше професійне вдосконалення випускників;  

 зростання доходів випускників.   

 На сьогодні у кожному ЗП(ПТ)О створена електронна база переліку 

підприємств, установ та організацій, які надають робочі місця для проведення 

виробничої практики, навчання та працевлаштування учнів. У кожному ЗП(ПТ)О з 

певною періодичністю здійснюється внутрішній моніторинг працевлаштування 

своїх колишніх випускників,  результати якого розміщуються на сайті ЗП(ПТ)О. 

Типовим прикладом є сайт ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та 

ресторанного сервісу» [5].  

Проте інтегральні дані про працевлаштованість випускників ЗП(ПТ)О на 

рівні всієї країни є відсутніми. За такої ситуації передчасно робити висновок, що 

послуги системи П(ПТ)О забезпечують зв'язок із реальними очікуваннями та 

обов’язками на робочому місці. Необхідне проведення  комплексного дослідження 

працевлаштованості випускників ЗП(ПТ)О, яке дозволить отримати відповіді на 

такі ключові питання: 

- що відбувається з випускниками після виходу iз закладу П(ПТ)О? 

- чи зможуть випускники знайти оплачувану роботу за прийнятний час? 

- чи використовують випускники навички та знання, отримані під навчання у 

ЗП(ПТ)О? Якщо ні, то які причини цього? 

- яких  навичок та компетенцій вимагає ринок праці? 

За останні роки вітчизняними та закордонними експертами і науковцями 

було розроблено багато різних методичних підходів щодо проведення 

досліджень працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О. Змістовний аналітичний  

огляд результатів досліджень працевлаштованості випускників системи  П(ПТ)О у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88#w12
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країнах Європейського союзу, наприклад, наведено у колективній праці  експертів 

Європейської комісії з питань освіти Shane Beadle, Patricia Vale, Ali Zaidi, Karin 

Luomi-Messerer, Tanja Bacher, Stefan Humpl, Sigrid Nindl, Marlene Heinrich [6]. 

Доводячи актуальність запровадження на регулярній основі досліджень 

відстеження траєкторій випускників системи П(ПТ)О, автори пропонують 

розробити  міжнародні стандарти щодо цього питання,  запровадити публікацію 

кращих практик проведення таких досліджень на рівні окремих кран, регіонів, 

ЗП(ПТ)О. Єдиним міжнародним зразком, який надає вичерпну наукову та 

методологічну основу для проведення досліджень працевлаштованості учнів 

ЗП(ПТ)О є методологічний підхід, розроблений експертом Європейського фонду 

освіти Harald Schomburg [7]. 

В Україні питаннями методологічного забезпечення проведення досліджень 

працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О присвячено праці Л. М. Сергеєвої [4], Т. 

В. Волкової [8], Н. О. Величко [9], О. С. Гринькевич, У. Я. Садової [10]. 

Проведений автором аналіз наукових джерел показав, що основними 

методами дослідження працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О, їх інтеграції на 

ринку праці та подальшої освіти є методи опитування та методи, побудовані на 

аналізі адміністративних даних. Основні переваги та недоліки цих методів з 

відповідними коментарями зведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки досліджень працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О 

на основі  методів опитування та адміністративних даних 

Метод Переваги Недоліки Коментарі 

Дослідження 

працевлаштованості 
випускників 

ЗП(ПТ)О на основі 

адміністративних 
даних  

 сто відсоткове 
охоплення 

респондентів; 

 наявність 
актуальної 

періодичної 

інформації, яка 
дозволяє 

відстежувати 

випускників через 

певний проміжок 
часу; 

 час та зусилля, 
необхідні для 

подолання технічних 
та юридичних 

перешкод, 

пов’язаних з 
використанням 

особистих 

персональних даних;  

 труднощі при 
інтегруванні  
реєстрів, які 

На даний час в Україні відсутній 

досвід проведення базових 
досліджень працевлаштованості 

випускників  ЗП(ПТ)О на основі 

адміністративних даних. Проте, 
існують наукові розробки та  

управлінські ініціативи стосовно 

запровадження таких досліджень 

на постійній основі.  
Так,  О. С. Гринькевич та У. Я. 

Садова [10] пропонують для 

дослідження працевлаштованості 
випускників ЗП(ПТ) на регулярній 
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 наявність більш 
точної, ніж дані 

опитувань, 

інформації за 
окремими 

показниками, таким 

як розмір заробітної 
плати, статус 

зайнятості;  

 можливість 
встановлювати 

зв’язки між різними 
сферами діяльності 

випускника 

ЗП(ПТ)О, такими як 
додаткова освіта, 

зайнятість, здоров’я 

тощо;  

 відсутність 
додаткових витрат 

на збирання даних; 

 отримання більш 
повних та надійних 

даних, ніж дані 
обстежень, через 

відсутність похибок 

вимірювання. 

 можливість 
порівняння різних 

груп випускників за 

певною ознакою, 

наприклад, 
випускники 

ЗП(ПТ)О, які 

здобувають вищу 
освіту, або, 

працевлаштовані за 

отриманою 
професією 

знаходяться у віддані 

різних структур; 

 через відсутність 
суб’єктивної 
інформації, 

неможливо в повній 

мірі проаналізувати  
інтеграцію 

випускників 

ЗП(ПТ)О на ринок 

праці, відповідність 
здобутих під час 

навчання навичок 

вимогам ринку праці; 

 адміністративні 
дані є більш 

узагальненими, але 

охоплюють таких 
показників як 

робочий час, 

конкретний статус 

зайнятості, професію, 
самозайнятість тощо; 

 адміністративні 
дані можуть 

класифікувати 
деяких випускників 

ЗП(ПТ)О у інші 

групи (наприклад до 

випускників ЗВО), 
що ускладнює їх 

ідентифікацію 

основі  формування масиву даних 

з об’єктивними показниками 

працевлаштування випускників 
ЗВО та ЗП(ПТ)О  України на 

національному рівні створення і 

використання державної 
електронної бази даних про 

працевлаштування випускників 

закладів вищої і професійної 

освіти (ДЕБПВ) як складової 
системи моніторингу якості освіти 

та системи управління якістю на 

інституційному, регіональному і 
національному рівнях.  

 

На сьогодні запроваджено 
ініціативу з проведення спільної 

співпраці  МОН  

та Пенсійного фонду над 

створенням системи моніторингу 
працевлаштування випускників 

закладів вищої та професійної 

освіти, яка передбачатиме 
зведення даних  Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

та Реєстру застрахованих осіб. 

Така система дасть можливість 
відслідковувати успішність 

подальшого кар’єрного зростання 

випускників у прив’язці до 
закладу освіти, який він чи вона 

завершили, аналізувати 

перспективи, які надає ЗВО чи 
ЗП(ПТ)О  вступникам та 

роботодавцям [11] 

Дослідження 

працевлаштування 

випускників 
ЗП(ПТ)О на основі 

даних опитувань  

 можливість 

отримання 

фактичної 

інформації про 
випускника (статус 

зайнятості, заробітна 

плата, професія) та 
його суб’єктивних 

уявлень 

(задоволеність 

поточною роботою, 
використання 

навичок, здобутих 

під час навчання у 
роботі); 

 краще розуміння 
індивідуального 

 відсутність 
точності у 

відповідях через 

використання 
методів вибіркового 

обстеження; 

 опитування 
випускників 
ЗП(ПТ)О частіше 

всього базуються на 

зручних, малих 

вибірках, які 
обмежують 

розповсюдження їх 

результатів для всієї 
країни; 

 труднощі 

В Україні періодично проводяться 

дослідження працевлаштованості 

випускників ЗП(ПТ)О, на основі 
даних опитувань, результати яких 

знаходяться у вільному доступі в 

мережі Інтернет.    
Серед таких досліджень слід 

виділити такі: 

Аналітичний звіт «Децентралізація 

управління професійними 
навичками в Україні» (2009 р.) 

[12]. 

 Публікацію Міжнародної 
організації праці «Перехід на 

ринок праці молоді України» 

(2014 р.) [13].  
«Комплексний аналіз системи 
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сприйняття 

випускником 

ЗП(ПТ)О, його 
корисність та 

привабливість; 

 взаємозв’язок між 
випускником  та 
закладом ЗП(ПТ)О, 

його сприяння 

покращенню 

навчальних програм; 

 отримання більш 
ясних уявлень про 

потреби на ринку 

праці 

охоплення 

репрезентативної 

цільової групи 
випускників після 

закінчення ЗП(ПТ)О  

і забезпечення 
адекватних 

показників 

реагування 

(чисельність, 
репрезентативні 

характеристики 

респондентів) для 
надійного 

статистичного 

аналізу; 

 упередженість 
через добровільну 

участь у обстеженні; 

 багато питань в 
анкетах мають 

низький відсоток 
відповідей, через 

небажання 

відповідати або брак 
часу 

професійно-технічної освіти в 

Донецькій області та її 

відповідності потребам 
регіонального ринку праці» (2019 

р.) [14]. 

 Комплексний аналіз системи 
професійно-технічної освіти в 

Луганській області та її 

відповідності потребам 

регіонального ринку праці» (2019 
р.) [15] 

 

 Беручи до уваги переваги та недоліки наявних методів дослідження 

працевлаштованості випускників ЗП(ПТ)О  більшість вітчизняних експертів та 

експертів країн ЄС вважають, що отримання об’єктивних даних щодо 

працевлаштованості випускників ЗП(ПТ)О можливе лише шляхом комбінації 

результатів методами опитування та використання адміністративних даних. 

 

Оцінювання працевлаштованості випускників ЗП(ПТ)О через 6 місяців та 

через 1 рік після закінчення 

 

Оцінювання працевлаштованості випускників ЗП(ПТ)О проводиться з 

метою  отримання якісних і кількісних показників освітніх досягнень випускників 

ЗП(ПТ)О, їх подальшої освіти та інтеграції на ринку праці через 6 місяців та 1 рік 

після закінчення.  

Основним джерелом отримання якісних і кількісних показників освітніх 

досягнень випускників ЗП(ПТ)О, їх подальшої освіти та інтеграції на ринку праці є 
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– он-лайн опитування випускників закладів П(ПТ)О через 6 місяців та 1 рік після 

закінчення. 

На думку експертів, 6 місяців та 1 рік після закінчення є оптимальним 

проміжком часу для проведення дослідження працевлаштованості випускників 

ЗП(ПТ)О. Саме за цей період часу випускник ще пам’ятає своє навчання,  

розмірковує чи була здобута ним освіта корисною для нього. Крім того, протягом 

цього періоду молоді люди все ще пов’язані зі своїм закладом освіти.  

Респонденти: всі випускники ЗП(ПТ)О, які отримали після закінчення 

навчання випускні документи.  

Метод збору даних: опитувальний лист з анкетою. Приклад розробленої 

анкети розміщено у Додатку А. 

Комплектація даних. Анкета містить 14 тематичних модулів, які 

надаватимуть можливість отримання кількісних та якісних показників для 

подальшого зведення та побудови аналітичних висновків [7]. Назви тематичних 

модулів, їх наповнюваність та кількість вихідних показників для статистичного 

аналізу та подальших аналітичних висновків наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Тематичні модулі, їх наповнюваність та кількість вихідних показників, 

які містяться у анкеті для оцінювання  працевлаштування випускників 

ЗП(ПТ)О через 6 місяців та через 1 рік після закінчення 

Л
іт

ер
а
 

т
ем

а
т
и

ч

н
о
г
о
 

м
о

д
у
л

ю
 Назва тематичного 

модулю 

Зміст тематичного 

модулю 

Наповнюваність 

тематичного модулю 

Кількість 

вихідних 

показників 

А 

Навчання у ЗП(ПТ)О Загальні відомості 

про випускника 
 назва ЗП(ПТ)О 

 тип випускного документу 

 дата закінчення навчання 

 назва професії  

 тривалість навчання 

 фактори, які сприяли 
обрати професійну освіту 

11 

Б 

Стажування, 
виробнича практика 

під час навчання у 

ЗП(ПТ)О 

Проходження 
випускником під час 

навчання стажування 

або виробничої 

практики 

 робота випускника під час 
навчання 

 стажування або 
виробничої практики  

4 

В Оцінювання умов Суб’єктивне  умови навчання у 38 



12 
 

навчання у ЗП(ПТ)О оцінювання 

випускником умов 

навчання у ЗП(ПТ)О 
 

 

ЗП(ПТ)О 

 найбільш вдалі аспекти 
викладання;  

 оцінювання елементів, 
пов’язаних з навчанням та 
майбутнім 

працевлаштуванням  

 зв’язки випускника з 
своїм ЗП(ПТ)О 

Г 

Набуті компетенції та 
задоволеність 

навчанням у ЗП(ПТ)О 

Суб’єктивне 
оцінювання 

випускником 

набутих компетенцій.  
Задоволеність 

умовами навчання у 

ЗП(ПТ)О 
 

 думка випускника 
стосовно повторного вибору  
тієї ж самої професії та того 

ж самого ЗП(ПТ)О 

 думка випускника 
стосовно задоволення 
навчанням та набутих ним  

компетенцій  

14 

Д 

Після закінчення 

ЗП(ПТ)О перехід від 
навчання до 

працевлаштування   

Цей модуль 

досліджує основні 
характеристики, 

притаманні ситуації з 

зайнятістю 
випускників. 

Виявлення стратегії 

пошуку першої 
роботи.  

З’ясування причин, 

за якими деякі 

випускники не 
шукають роботу  

 ситуація, в якій опинився 
випускник у перші шість 

місяців після закінчення 
навчання у ЗП(ПТ)О. 

 перше місце роботи  

 причини, за якими 
випускники не шукав 

роботу 

 тривалість пошуку першої 
роботи  

 вдалий спосіб знайти 
першу роботу 

38 

Є 

Зайнятість та робота Самосприйняття 

випускниками 
необхідних 

професійних 

компетенцій 

 

 кількість робочих місць  

 постійна або часткова 
зайнятість  

 тривалість 
працевлаштування  

 місце працевлаштування  

 тип роботодавця 

 вид економічної діяльності    

 назва займаної професії 

 наявність додаткових 
пільг 

48 

Ж 

Вимоги до роботи Суб’єктивне 

оцінювання 

випускниками  
ступеню за яким 

вони використовують 

набуті під час 
навчання знання та 

навички у своїй 

теперішній роботі 

 потреба у навичках / 

компетенціях на нинішній 

роботі випускника 

11 

З 

Відносини між 
навчанням та 

зайнятістю 

Суб’єктивне 
оцінювання 

випускниками  

корисності здобутої 
освіти 

 рівень кваліфікації який 
підходить для теперішньої 
роботи 

 відповідність теперішній 

роботи та здобутої освіти 

22 
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 наявність зв’язку між 
роботою та освітою  

 оцінювання  корисності 
здобутої освіти 

І 

Задоволеність роботою  Суб’єктивні думки 
стосовно наявності 

бажання 

продовжувати освіту.    

Набуття 
професійного досвіду 

 плани випускника 
стосовно  змін в сфері 
зайнятості та подальшої 

освіти  

 думка випускника щодо 
задоволеності ситуацією на 

роботі 

27 

К 

Професійна освіта, 

здобута перед вступом 

до ЗП(ПТ)О 

Наявність у 

випускника 

попередньої 
професійної освіти 

 відвідування випускником  
будь-яких курсів 

професійної підготовки до 

того, як піти до навчання у 
ЗП(ПТ)О 

2 

Л 

Подальша освіта, після 

здобутої професійної 

(професійно-технічної) 
освіти 

 

Бажання випускника 

продовжувати освіту 

 продовження (або не 
продовження) навчання 

після здобутої П(ПТ)О 
5 

М 

Подальша професійна 

освіта, після здобутої 

професійної 
(професійно-технічної) 

Бажання випускника 

здобувати додаткову 

професійну 
(професійно-

технічну) освіту 

 здобуття  (або не здобуття) 
додаткової П(ПТ)О 

16 

Н 

Демографічна 
інформація 

Основні 
демографічні 

характеристики 

випускників 

 Стать 

 Вік 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати дослідження працевлаштованості випускників ЗП(ПТ)О 

допоможуть якісно та кількісно оцінити: 

  відповідність здобутих під час навчання  навичок вимогам ринку праці;  

  умови навчання у ЗП(ПТ)О,  процес переходу від навчання до 

працевлаштування; 

  використання випускником ЗП(ПТ)О здобутої освіти на роботі, 

можливості його кар’єрного просування, здобуття подальшої освіти. 

Напрями подальших досліджень: нормативне закріплення проведення 

моніторингових досліджень працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О з 

виростанням адміністративних даних та даних опитувань на регулярній основі як 

важливого джерела даних  про функціонування системи П(ПТ)О необхідних для 

формування освітньої політики. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета  

для випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

метою оцінювання їх працевлаштованості через 6 місяців та 1 рік після 

закінчення 

 

Пояснення 

1. Скільки часу займає заповнення анкети? 

Більшості з Вас вистачить півгодини, залежно від того, який досвід роботи 

Ви маєте за останній рік. 

2. Як відповісти на питання? 

Будь ласка, дайте відповідь на всі питання, які стосуються саме Вас. 

3. У деяких питаннях  використовуються  шкали відповідей від 1 до 5 

(наприклад, 1 = дуже погано, 5 = дуже добре). 

 Відзначте тільки один квадрат для кожного елемента (рядки). 

 Якщо ви хочете виправити свою відповідь, зробіть неправильний чорний і 

відзначте і підкресліть правильний один. 

А Яка назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який Ви закінчили? 

 

А1 Який тип випускного документа Ви отримали? 

1 диплом кваліфікованого робітника 

2 диплом молодшого спеціаліста 

3 Інше (будь ласка, вкажіть): 

 

А2 Як називається Ваша професія (спеціальність) 

  

А3  Вкажіть місяці і рік закінчення Вашого навчання у закладі П(ПТ)О 

  

А4 Вкажіть, будь ласка, тривалість Вашого навчання 
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А5 Якою мірою наступні причини були важливі для Вашого рішення 

вчитися у закладі П(ПТ)О? Будь ласка, дайте відповідь на кожен фактор 

за п'ятибальною шкалою.  

Зовсім 

не 

важливо 

   Дуже 

важливо 

 

 1 2 3 4 5  

1      близькість до будинку батьків або 

інших родичів 

2      наявність стипендії 

3      наявність житла 

4      привабливість міста 

розташування  

       репутація закладу п(пт)о 

5      безкоштовне навчання 

6      можливість отримати гарну 

професію 

7      поради від батьків або родичів 

 

А6 Коли Ви навчались, чи думали Ви всерйоз покинути навчання? 

1 Так 

2 Ні 

 

Б Стажування, виробнича практика під час навчання у закладі 

П(ПТ)О 

Б1 Чи проходили Ви під час навчання стажування або виробничу практику 

(це не стосується групових практичних занять у кабінетах з предметів 

професійно-технічного циклу,  лабораторіях, майстернях тощо) 

1 Так 

2 Ні 

Б2 Чи працювали Ви під час навчання? (Сюди відноситься повна або 

часткова зайнятість, виключаючи стажування чи виробничу практику) 

1 Так 

2 Ні 

 

В Оцінювання умов навчання у закладі П(ПТ)О 

В1 Як би Ви оцінили умови навчання у закладі П(ПТ)О, у якому Ви 

навчались? 

 Дуже 

погано 

   Дуже 

гарно 

 

 1 2 3 4 5  

1      навчання у класі 



19 
 

2      можливість для відпочинку після 

занять 

3       доступність навчальних матеріалів 

(наприклад, підручників, 

методичних матеріалів, доступ до 

Інтернету) 

4      можливість консультації з 

викладачами 

5      якість викладання предметів 

6      стажування або виробнича 

практика 

7      контакти  з однокурсниками 

8      можливість висловити свою думку  

викладачам або дирекції  

9      наявність сучасного технічного 

обладнання (наприклад, 

лабораторне обладнання, 

вимірювальні прилади, 

комп'ютерна лабораторія) 

10      якість технічного обладнання 

11      якість будівель (наприклад, 

спортивної зали, їдальні, 

бібліотеки) 

12      інше (прохання вказати): 

 

 

В2 В якій мірі наступні аспекти викладання були найбільш вдалими під час 

Вашого навчання? 

 Дуже 

невдалі 

   Дуже 

вдалі 

 

 1 2 3 4 5  

1       заняття у групі 

2       навчання за допомогою електронних 

засобів (підручників) 

3      лекції 

4      стажування  

5       практичні заняття 

6      лекції з теорії 

7      письмова робота 

8      семінари та  виступів однокурсників 

9      самостійна робота 

10       професійні поради майстрів. 

консультації викладачів 
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11      обговорення завдань, екзаменів 

12      шанобливе спілкування між 

вчителями та учнями 

13      розширення моїх знань  

 

В3 Як би Ви оцінили наступні елементи, пов’язані з Вашим майбутнім 

працевлаштуванням та навчанням у закладі П(ПТ)О? 

 Дуже 

погано 

   Дуже 

гарно 

 

 1 2 3 4 5  

1      Заняття, семінари, присвячені 

підготовці до майбутньої роботи 

2      Предмети (зміст навчання) 

відповідають сучасним вимогам 

3      Практичний досвід викладачів 

4      Зв'язок між теорією і практикою 

5      Практичний зміст навчання 

6      обов'язкове стажування або виробнича 

практика 

7      Пропозиції щодо придбання ключових 

компетенцій 

8      Підтримка пошуку роботи  

 

В4 Які у Вас зв’язки з Вашим закладом П(ПТ)О? 

1 Зустрічі випускників 

2 Дружні стосунки. Допомога з професійних або соціальних питань 

3 Я не підтримую контактів з закладом П(ПТ)О 

4 Інше. Вкажіть, будь ласка: 

  
 

Г Набуті компетенції та задоволеність навчанням у закладі П(ПТ)О 

Г1 Озираючись назад, якщо Ви були б вільні обирати знову, в якій мірі, Ви, 

скоріш за все, знов обрали б туж саму професію? 

 

 Ніколи не обрав 

би 

   Знову обрав би 

 1 2 3 4 5 

Г2 Озираючись назад, якщо Ви були б вільні обирати знову, в якій мірі, Ви, 

скоріш за все, знов обрали б той самий заклад освіти? 

 

 Ніколи не обрав 

би 

   Знову обрав би 
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 1 2 3 4 5 

Г3 Озираючись назад, в якій мірі, Ви задоволені Вашим навчанням в цілому? 

 

 Зовсім не 

задоволений 

   Дуже задоволений 

 1 2 3 4 5 

      

 

Г4 В якій мірі, Ви набули наступні навички/компетенції після закінчення 

навчання? 

 Зовсім 

не 

набув 

   Достатньо 

набув  

 

1 2 3 4 5  

1      володіння своєї професійної 

областю / предметно-специфічні 

знання 

2      здатність розробляти нові ідеї та 

рішення 

3      здатність відстоювати свій 

авторитет 

4      здатність адаптуватися до мінливих 

умов 

5       здатність мобілізувати здібності 

інших 

6      аналітичне мислення 

7      готовність взяти під сумнів мої і 

чужі ідеї 

8      здатність ефективно працювати для 

досягнення мети 

9      здатність ефективно організувати 

свої робочі процеси 

10      уміння працювати в команді 

11      здатність краще працювати під 

тиском керівництва 

 

Д Після закінчення закладу П(ПТ)О 

Д1 Що притаманно Вашій ситуації у перші шість місяців після закінчення 

навчання? (Можна надати декілька відповідей) 

1 зараз я працюю 

2 я працюю самостійно, тобто сам на себе  

3 випадкова робота (тільки щоб заробити гроші) 
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4 стажування 

5 здобуваю вищу освіту  

6 здобуваю додаткову професійну освіту 

7 домогосподарка 

8 зараз  не працюю, але шукаю роботу 

9 інше (будь ласка, вкажіть): 

  

 

Д2 Коли Ви почали вперше працювати? 

1 до випуску 

2 після випуску 

3 менше ніж 1 місяць після випуску 

4 протягом 1-3 місяців після випуску 

5 менше ніж 6 місяців після випуску 

6 менше року після випуску 

7 більше року після випуску 

8 я не працював (-ла) з моменту випуску 

 

Д3 Якщо Ви не шукали роботу: які були на то причини? (Можна надати 

декілька відповідей) 

1 Я продовжую навчання 

2 Я продовжую працювати на тій роботі, на якій працював (-ла) під час 

навчання 

3 Я працюю на тій роботі, на яку був працевлаштований закладом 

професійної (професійно-технічної) освіти після закінчення 

4 Я працюю сам на себе 

5 Інше (будь ласка, вкажіть): 

  

 

Д4 Як довго Ви шукали свою першу роботу? 

1 менше 1 місяця 

2 від 6 до 9 місяців 

3 більше року 

 

Д5 Який був самий вдалий спосіб знайти свою першу роботу? Оберіть тільки 

одну відповідь 

1 Пошук вакансій (наприклад, через  газету, сайти з пошуку роботи в 

Інтернеті) 

2 За допомогою сімейних контактів  батьків або родичів 

3 За допомогою особистих контактів друзів, сокурсників тощо 

4 За направленням від закладу професійної (професійно-технічної) освіти, 
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який я закінчив 

5 Під час проходження виробничої практики або стажування коли навчався 

6 Роботодавець сам зв’язався зі мною 

7 Ярмарок вакансій 

8 За допомогою центру зайнятості 

9 За допомогою агенції з працевлаштування 

10 За допомогою соціальних мереж (наприклад, Facebook) 

11 За допомогою викладачів закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти 

12 Я ще не знайшов роботу 

13 Інше (вкажіть, будь-ласка): 

  

 

Є  Зайнятість та робота 

Є1 Як описується Ваша поточна ситуація? Можливо кілька відповідей 

1 звичайна робота 

2 працюю сам на себе  

3  випадкова робота (просто щоб заробити гроші) 

4 стажування 

5 отримання додаткової освіти (наприклад, вищої) 

6 отримання  іншої професійної освіти 

7 домогосподарка, догляд за дитиною 

8 я не працюю, але шукаю роботу 

9  військова або громадянська служба 

10 я шукаю роботу за кордоном 

11 інше (будь ласка, вкажіть): 

  

 

Є2 Скільки робочих місць (включаючи Вашу теперішню роботу) у  Вас було 

всього після випуску?  

1 немає роботи, я не працював з моменту випуску 

2 одна робота 

3 дві роботи 

4 три роботи 

5 понад трьох робочих місць 

 

Є3 Ви постійно працюєте?  

1 так 

2 ні 

3 я працюю сам на себе 
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Є4 Як довго Ви  працюєте на цій роботі?  

1 менше 1 місяця 

2 від  1 до 3 місяців 

3 менш ніж 6 місяців 

4 менш ніж 9 місяців 

5 до 12 місяців 

6  більше року 

 

Є4 В якому регіоні Ви працюєте?  

  

 

Є5 На якого роботодавця Ви працюєте?  

1 державне підприємство 

2 приватне підприємство 

3 я працюю сам на себе 

4 комунальне підприємство 

5 інше (будь ласка, вкажіть) 

  

 

Є6 В якому виді економічної діяльності  Ви працюєте?  (наприклад, сільське 

господарство, будівництво, транспорт, харчування, сфера послуг) 

  

 

Є7 Яка у Вас професія/посада? (наприклад, водій, кухар, тракторист, секретар, 

швачка) 

  

 

Є8 Вкажіть три основні робочі обов’язки 

1  

2  

3  

 

Є9 Які види додаткових пільг Ви отримуєте? Можливо кілька відповідей 

1 житло (субсидія, орендна платня) 

2 транспорт (службовий автомобіль ) 

3 здоров'я (медичний огляд, медичне страхування) 

4 освіта та навчання (навчальні курси) 

5 пенсійне страхування  

6 ніяких не отримую 

7 інше (будь ласка, вкажіть) 
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 .................................................. ................ 

 

Є10 Скільки працівників працює на Вашому підприємстві /організації? 

1 1 до 9 працівників 

2 10 до 49 працівників 

3 50 до 99 працівників 

4  100 до 249 працівників 

5 250 до 999 працівників 

6 більше 1 000 працівників 

 

Ж Вимоги до роботи 

Ж1 Якою мірою такі навички / компетенції потрібні у вашій нинішній роботі?  

 Зовсім 

не 

потрібні 

   Дуже 

потрібні 

 

 1 2 3 4 5  

1      володіння своєї професійною 

областю / предметно-специфічні 

знання 

2      здатність розробляти нові ідеї та 

рішення 

3      здатність відстоювати свій 

авторитет 

4      здатність адаптуватися до мінливих 

умов 

5      здатність мобілізувати здібності 

інших 

6      аналітичне мислення 

7       готовність взяти під сумнів мої і 

чужі ідеї 

8      здатність ефективно працювати для 

досягнення мети 

9      здатність ефективно організувати 

свої робочі процеси 

10      уміння працювати в команді 

11      здатність добре працювати під 

тиском керівництва 

 

З Відносини між навчанням і зайнятістю 

З1 В якій мірі знання і навички, набуті Вами під час навчання, 

використовуються на Вашій нинішній роботі?  

 Зовсім не    Використовуються в повній 
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використовуються мірі 

 1 2 3 4 5 

      

 

З2 На Вашу думку, який рівень кваліфікації найкраще підходить для Вашої 

теперішньої роботи? 

1 Більш Вищий ступінь / кваліфікація ніж я маю зараз 

2 Моя ступінь / кваліфікація 

3 Більш низький ступінь / кваліфікація 

4  Для моєї поточної роботи не потрібна ступінь / кваліфікація 

 

З3 Наскільки Ваша теперішня робота відповідає Вашій освіті?  

 Зовсім не 

відповідає 

   Повністю відповідає 

 1 2 3 4 5  

 

З4 Якщо Ваша робота не пов’язана з Вашою освітою, тоді чому Ви обрали 

цю роботу? 

1 не властиво, моя робота тісно пов'язана з моєю освітою 

2 моя нинішня робота - тільки тимчасова сходинка, я все ще шукаю 

професійну орієнтацію 

3 я не знайшов підходящої роботи (поки) 

4 я отримую вищу зарплату на моїй нинішній роботі 

5 моя поточна робота пропонує більше соціальних пільг 

6 мої інтереси змінилися 

7 моя поточна робота має гнучкий графік 

8 моя поточна робота дозволяє мені працювати в привілейованому 

географічному місці 

9 моя нинішня робота дозволяє мені враховувати інтереси моєї сім'ї / дітей 

10 інше (будь ласка, вкажіть): 

  

 

З5 Як би Ви в цілому оцінили корисність здобутої Вами освіти? 

 Зовсім 

не 

корисна 

   Дуже 

корисна 

 

 1 2 3 4 5  

1      щоб знайти підходящу роботу після 

закінчення навчання 

2       для виконання моїх поточних 

професійних завдань 
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3       для мого майбутнього 

професійного розвитку / кар'єри 

4       для розвитку моєї особистості 

5       для економічного розвитку моєї 

країни 

6       для отримання задоволення від 

роботи  

 

І Задоволеність роботою 

І1 Якою мірою наступні аспекти відносяться до Вашої поточної ситуації на 

роботі? 

 Ніяк не 

відносяться 

   Цілком 

відносяться  

 

 1 2 3 4 5  

1      мені на роботі цікаво 

2      я керую робочим часом за 

власним розумінням 

3       чіткі і регламентовані робочі 

завдання 

4       можливості застосування 

набутих під час навчання 

компетенцій 

6       соціальний статус і визнання 

7       можливості реалізувати свої 

ідеї 

8      хороша робоча атмосфера 

9      можливості для подальшого 

професійного зростання 

10      висока зарплата 

11      можливість надання 

соціального впливу 

12      мати складну роботу 

13       хороші перспективи кар'єрного 

росту 

14       можливості зробити щось 

корисне для людей і країни 

15       хороші умови для вирішення 

як трудових, так і сімейних 

проблем 

16       досить часу для активного 

відпочинку 

17       безпечна робота 
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І2  Яких змін в сфері зайнятості та подальшої освіти / навчання Ви плануєте 

досягти протягом наступних трьох років? Можливо кілька відповідей. 

1 змінити роботу 

2 отримувати більш високий дохід 

3 змінити професію 

4 піти навчатись 

5 почати свій бізнес 

6 влаштуватися на роботу 

7 припинити працювати 

8 я ще не вирішив (-ла) 

9 інше (прохання вказати): 

  

 

І3 Наскільки Ви задоволені Вашою поточною ситуацією на роботі?  

 Зовсім не 

задоволений 

   Повністю задоволений 

 1 2 3 4 5  

 

К Професійна освіта, здобута перед вступом до закладу П(ПТ)О 

К1 Чи відвідували Ви будь-які курси професійної підготовки до того, як 

піти до навчання у заклад П(ПТ)О? якщо так, то вкажіть, будь ласка, 

які 

 Так 

 Ні 

 

К1 Ви працювали до навчання у закладі П(ПТ)О? 

 Так 

 Ні 

 

Л Подальша освіта, після здобутої професійної (професійно-технічної) 

Л1 Чи продовжуєте Ви навчання після закінчення закладу П(ПТ)О? 

1 так, я вже завершив навчання 

2 так, я все ще вчуся 

3 так, я поступив до іншого закладу освіти, але вирішив перервати 

навчання 

4  ні, я не навчаюсь  
 

Л2 Будь ласка, вкажіть заклад освіти в якому Ви навчаєтесь 
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М Подальша професійна освіта, після здобутої професійної (професійно-

технічної) 

М1 Чи продовжуєте Ви професійну підготовку  після закінчення закладу 

П(ПТ)О? 

1 так, я вже завершив навчання 

2 так, я все ще вчуся 

3 так, я поступив до іншого закладу освіти, але вирішив перервати 

навчання 

4  ні, я не навчаюсь  

 

М2 За якими напрямами Ви проходили професійну підготовку? Можливо 

декілька відповідей 

1 зміцнення базових технічних знань і навичок 

2 технічні знання, орієнтовані на робоче місце 

3 управління персоналом 

4  управління фінансами 

5 підготовка до функцій управління 

6  інше (прохання вказати): 

  

 

М3 Якою мірою наступні причини  відносяться до Вашої подальшої освіти? 

 Ніяк не 

відносяться 

   Напряму  

відносяться  

 

 1 2 3 4 5  

1      бажання отримати вищу 

академічну або професійну 

ступінь 

2      підвищити шанси знайти 

роботу 

3       особистий інтерес в 

конкретній предметній 

області 

4      потрібно моєму 

роботодавцю  

6      хочу кар’єрного просування 

 

Н Демографічна інформація 

Н1 Вкажіть, будь ласка, Вашу стать 

1 Чоловіча 

2 Жіноча 

Н2 Вкажіть, будь ласка Ваш рік народження 
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Н3 Ваша школа розташована 

1 У сільській місцевості 

2 У місті 

 

О Ваші коментарі та рекомендації 

О1 Чи було щось, що Вам не подобалось під час Вашого навчання 

  

  

О2 Які важливі зміни ви б порекомендували для вашого закладу ПОО? 

  

  

О3 Як ви оцінюєте наступні аспекти цієї анкети? 

 

О3 Як ви оцінюєте наступні аспекти цієї анкети? 

 Дуже 

погано 

   Дуже 

добре  

 

 1 2 3 4 5  

1      Довжина анкети 

2      Чіткість питань 

3      Зрозумілі формулювання 

4      Актуальність питань для 

поліпшення системи П(ПТ)О 

6      Актуальність питань про 

ситуацію на ринку праці 

випускників 

 


