
Анкета випускника

Результати опитування здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форм навчання другого рівня вищої освіти 

Опитування було проведено 

З 16.12.2020 по 27.01.2021



Результати опитування загалом по університету

В опитуванні приймали участь  здобувачі вищої освіти денної та заочної 

форм навчання 

За результатами опитування в 

анкетуванні  взяло участь

311 респондентів

Чоловіча
19%

Жіноча
81%

Стать

Денна
36%

Заочна
64%

Форма навчання



Так.
77%

Скоріше 
так, ніж ні.

18%

Скоріше 
ні, ніж так.

4%
Ні.
1%

Чи цікаво  було навчатись?

Так, 
задоволений 

повністю.
75%Скоріше 

так, ніж ні.
20%

Скоріше ні, 
ніж так

3%

Ні, зовсім не 
задоволений

2%

Задоволенність навчанням у 
БДПУ

Результати опитування випускників  загалом по 

університету



Результати опитування випускників  загалом по 

університету

71,7%

13,7%

2,6% 2,9% 1,4%
7,7%
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90%

100%

достатньо; мені не вистачає 
практичної 

компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже не 
стосуються моєї 

майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 
майбутньої професійної діяльності?



Результати опитування випускників  загалом по 

університету

73,6%

24,1%

2,3%
0%

20%

40%

60%

80%
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Так, 
однозначно

Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

82,3%

14,8%
2,9%

Так, 
однозначно

Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Практичні
75,6
%

21,2
%

3,2%

Так, 
однозначно

Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Загальн

Чи знадобляться навички отриманні в БДПУ в подальшому житті, у професійній діяльності?

Не стануть в 

нагоді

Не стануть в 

нагоді

Не стануть в 

нагоді



Результати опитування випускників  загалом по 

університету

88%

6%

6%

Як оптимальну (кількість 
дисциплін і їх зміст досить для 
подальшої ефективної роботи).

Як складну і надмірно об'ємну.

Як нескладну і поверхневу.

Як Ви оцінюєте програму, за якою Ви навчалися?



Результати опитування випускників  загалом по 

університету

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви навчалися?

4,7%

31,1%

3,5%

13,8%

5,7%

41,2%
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Продовжую 
сімейну традицію.

Розраховую на 
(вже маю) 

конкретне місце 
роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це затребувана 
спеціальність.

Рекомендація 
друзів / батьків.

Мені подобається 
ця спеціальність.



Результати опитування випускників  загалом по 

університету

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?

73,3%

1,6% 2,3% 3,9% 2,3%

16,7%
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так, затребувана; затребувана, але 
тільки в моєму 

регіоні;

зараз не 
затребувана, але 
буде затребувана 
в майбутньому;

була затребувана, 
коли я 

вступав(ла) до 
закладу освіти;

не затребувана; важко відповісти



Результати опитування випускників  загалом по 

університету

Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб 

краще оволодіти професією?

Так
88%

Ні
12% Так збираюся, але 

поки не знаю де
16%

Так збираюся, 
і знаю де

14%

Ні не 
збираюсь

39%

Важко 
відповісти

31%



Чи задоволені Ви в цілому 

навчанням у БДПУ?

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

011 Освітні/Педагогічні науки

ОПП: Управління закладом освіти

67%

29%

5%

81%

14%
5%

71%

29%

0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

76%

24%

0% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

90%

10%
0% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше 
ні, ніж так.

Ні.

86%

10%
0%

5%
0% 0%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

81%

5%
14%

Як 
оптимальну

Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну 
і поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

011 Освітні/Педагогічні науки

ОПП: Управління закладом освіти

0%

26%

0%

22%

0%

52%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

86%

0% 0% 0% 0%

14%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

95%

5%

Так Ні

14%

5%

48%

33%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, 
і знаю де

Ні не збираюсь Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому 

навчанням у БДПУ?

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

014 Середня освіта (Англійська мова і літературу)

ОПП: Середня освіта (Мова і література (англійська))

73%

27%

0%

76%

22%

2%

80%

14%
6%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

71%

16% 12%
0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

63%

27%

8%
2%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше 
ні, ніж так.

Ні.

65%

12%

4%
7%

0%

12%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

82%

14%
4%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

014 Середня освіта (Англійська мова і літературу)

ОПП: Середня освіта (Мова і література (англійська))

3%

41%

0%

15%
9%

32%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

88%

0% 0%
6%

0%
6%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму 
регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

86%

14%

Так Ні

24%

12%

41%

22%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, і 
знаю де

Ні не збираюсь Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому 

навчанням у БДПУ?

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

014 Середня освіта (Історія)

ОПП: Середня освіта (Історія)

78%

22%

0%

83%

17%

0%

78%

22%

0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

78%

22%

0% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

89%

11%
0% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше 
ні, ніж так.

Ні.

80%

15%

0% 0% 0%
5%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

100%

0% 0%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

014 Середня освіта (Історія)

ОПП: Середня освіта (Історія)

4%

13%

4%
9%

13%

57%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

33%

17%

6%

11% 11%

22%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

61%

39%

Так Ні

6% 6%

56%

33%

Так 
збираюся, 

але поки не 
знаю де

Так 
збираюся, і 

знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому 

навчанням у БДПУ?

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ОПП: Середня освіта (Трудове навчання та технології)

80%

20%

0%

80%

20%

0%

80%

20%

0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

80%

20%

0% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

60%

40%

0% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так.

Ні.

80%

20%

0% 0% 0% 0%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

80%

20%

0%

Як 
оптимальну 

Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ОПП: Середня освіта (Трудове навчання та технології)

0%

38%

13%

0%

25% 25%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

20%

0%

20%

0% 0%

60%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

80%

20%

Так Ні

20%

0%

80%

0%

Так 
збираюся, 

але поки не 
знаю де

Так 
збираюся, і 

знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому 

навчанням у БДПУ?

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

ОПП: Середня освіта (Музичне мистецтво та художня культура)

100%

0% 0%

100%

0% 0%

100%

0% 0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

82%

18%

0% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

91%

9%
0% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж 

ні.

Скоріше 
ні, ніж 
так.

Ні.

82%

9% 9%
0% 0% 0%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

91%

9%
0%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

ОПП: Середня освіта (Музичне мистецтво та художня культура)

12%

29%

6%

18%

0%

35%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

45%

9% 9%

18%

0%

18%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму 
регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

91%

9%

Так Ні

0%

36% 36%

27%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, і 
знаю де

Ні не збираюсь Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому 

навчанням у БДПУ?

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

014 Середня освіта (Хореографія)

ОПП: Середня освіта (Хореографія)

94%

0% 0% 6%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

94%

0%
6%

0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так.

Ні.

94%

0%
6%

0% 0% 0%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

94%

0%
6%

94%

0%
6%

82%

12%
6%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

94%

0% 6%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

014 Середня освіта (Хореографія)

ОПП: Середня освіта (Хореографія)

0%

27%

0% 0% 0%

73%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

76%

0% 0% 0% 0%

24%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

88%

12%

Так Ні

18% 18%

29%

35%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, і 
знаю де

Ні не збираюсь Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому 

навчанням у БДПУ?

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

ОПП: Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

ОПП: Професійна освіта. Комп’ютерні технології

9% 9%

14%

27%

5%

36%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

67%

0% 0%
8%

0%

25%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

83%

17%

Так Ні

8%

25%

33% 33%

Так 
збираюся, 

але поки не 
знаю де

Так 
збираюся, і 

знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому 

навчанням у БДПУ?

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

016 Спеціальна освіта

ОПП: Спеціальна освіта

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

016 Спеціальна освіта

ОПП: Спеціальна освіта



017 Фізична культура і спорт

ОПП: Фізична культура і спорт

Чи задоволені Ви в цілому

навчанням у БДПУ?
Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?
Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

77%

23%

0%

86%

9% 6%

80%

20%

0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

80%

20%
0% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

74%

26%

0% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше 
ні, ніж так.

Ні.

94%

3% 3%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

79%

16%

0% 0% 0%
5%

достатньо; мені не вистачає 
практичної 

компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже не 
стосуються моєї 

майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно
Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

017 Фізична культура і спорт

ОПП: Фізична культура і спорт

7%

24%

0%
10%

0%

59%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

77%

0% 3% 0% 3%

17%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

91%

9%

Так Ні

14%
11%

34%

40%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, і 
знаю де

Ні не збираюсь Важко 
відповісти



032 Історія та археологія

ОПП: Історія

40%

60%

0% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

Чи задоволені Ви в цілому

навчанням у БДПУ?

40%

60%

0% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше 
ні, ніж так.

Ні.

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

57%

29%

0% 0% 0%

14%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?

60%

40%

0%

40%

60%

0%

40%

60%

0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

100%

0% 0%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

Не стануть в 

нагоді



60%

40%

Так Ні

Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

0%

17% 17%

0% 0%

67%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

60%

0% 0% 0% 0%

40%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?

0%

20% 20%

60%

Так 
збираюся, 

але поки не 
знаю де

Так 
збираюся, і 

знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти

Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

032 Історія та археологія

ОПП: Історія



035 Філологія (українська мова і література) 

ОПП: Філологія 

78%

15%
2% 5%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

Чи задоволені Ви в цілому

навчанням у БДПУ?
73%

20%

5% 2%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше 
ні, ніж так.

Ні.

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

74%

4% 4% 2% 4%
11%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?

68%

29%

2%

80%

17%

2%

68%

27%

5%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

88%

2%
10%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

Не стануть в 

нагоді



035 Філологія (українська мова і література) 

ОПП: Філологія 

90%

10%

Так Ні

Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

11%

41%

2%
7%

2%

36%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

73%

0% 0% 2% 5%

20%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?

10% 12%

46%

32%

Так 
збираюся, 

але поки не 
знаю де

Так 
збираюся, і 

знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти

Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?



035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська)

ОПП: Філологія

62%

31%

8%
0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

Чи задоволені Ви в цілому

навчанням у БДПУ?

77%

15%
8%

0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше 
ні, ніж так.

Ні.

Чи цікаво Вам 

було навчатись?

85%

8%
0% 0% 0%

8%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?

62%

31%

8%

77%

23%

0%

77%

15%
8%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

100%

0% 0%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

Не стануть в 

нагоді



69%

31%

Так Ні

Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

0%

47%

13%

0%
7%

33%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

62%

8%
0% 0%

8%

23%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?

8%

23%

46%

23%

Так 
збираюся, 

але поки не 
знаю де

Так 
збираюся, і 

знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти

Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська)

ОПП: Філологія



Чи задоволені Ви в цілому

навчанням у БДПУ?
Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?

67%

33%

0%

100%

0% 0%

100%

0% 0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП: Фінанси, банківська справа та страхування

67%

33%

0% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

100%

0% 0% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж 

ні.

Скоріше 
ні, ніж 
так.

Ні.

50% 50%

0% 0% 0% 0%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

100%

0% 0%

Як 
оптимальну

Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як 
нескладну і 
поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП: Фінанси, банківська справа та страхування

0%

25%

0%

25% 25% 25%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую на 
(вже маю) 
конкретне 

місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

67%

0% 0% 0% 0%

33%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

100%

0%

Так Ні

0% 0% 0%

100%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, 
і знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому

навчанням у БДПУ?
Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?

63%

38%

0%

88%

13%

0%

69%

31%

0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

073 Менеджмент

ОПП: Управління закладом освіти

81%

13% 6% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

75%

19%
6%

0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так.

Ні.

76%

12%

0%
6%

0%
6%

достатньо; мені не вистачає 
практичної 

компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже не 
стосуються моєї 

майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

81%

6% 13%

Як 
оптимальну 

Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну 
і поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

073 Менеджмент

ОПП: Управління закладом освіти

0,05

0,45

0,1 0,1 0,1

0,2

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

69%

0% 0% 0% 0%

31%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

100%

0%

Так Ні

13%

6%

31%

50%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, 
і знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому

навчанням у БДПУ?
Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?

86%

14%

0%

86%

14%

0%

86%

14%

0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

081 Право

ОПП: Право

86%

14%
0% 0%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

86%

14%
0% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж ні.

Скоріше 
ні, ніж так.

Ні.

100%

0% 0% 0% 0% 0%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

100%

0% 0%

Як 
оптимальну.

Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну 
і поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

081 Право

ОПП: Право

8%

31%

15% 15% 15% 15%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

86%

0%

14%

0% 0% 0%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

100%

0%

Так Ні

0% 0%

43%

57%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, і 
знаю де

Ні не збираюсь Важко 
відповісти



Чи задоволені Ви в цілому

навчанням у БДПУ?
Чи цікаво Вам 

було навчатись?

Чи достатньо отриманих знань в процесі навчання для 

майбутньої професійної діяльності?

75%

25%

0%

88%

13%

0%

81%

19%

0%

Так, однозначно Частково 
знадобляться

Не снануть в 
нагоді

Теоретичні

Практичні

Загальн

Чи знадобляться навички отримані в БДПУ в 

подальшому житті, у професійній діяльності?

Як Ви оцінюєте програму, за 

якою Ви навчалися?

231 Соціальна робота

ОПП: Соціальна педагогіка

84%

13%
0% 3%

Так, 
задоволений 

повністю.

Скоріше так, 
ніж ні.

Скоріше ні, 
ніж так

Ні, зовсім не 
задоволений

81%

16%
3% 0%

Так. Скоріше 
так, ніж 

ні.

Скоріше 
ні, ніж 
так.

Ні.

76%

18%

3% 3% 0% 0%

достатньо; мені не 
вистачає 

практичної 
компетентності;

отримані мною 
теоретичні 
знання є 

застарілими;

отримані мною 
теоретичні 

знання майже 
не стосуються 

моєї 
майбутньої 
професії;

повністю не 
задоволений 

якістю 
отриманих 

знань;

намагаюся 
отримувати 

необхідні мені 
знання 

самостійно

91%

6% 3%

Як оптимальну Як складну і 
надмірно 
об'ємну.

Як нескладну і 
поверхневу.

Не стануть в 

нагоді



Чи плануєте Ви працювати за 

обраним фахом? 

Чим був обґрунтований вибір спеціальності, за якою Ви 

навчалися?

Обрана Вами професія затребувана на ринку праці?
Чи плануєте Ви знову вчитися, щоб краще 

оволодіти професією?

231 Соціальна робота

ОПП: Соціальна педагогіка

0%

32%

5%

23%

7%

34%

Продовжую 
сімейну 

традицію.

Розраховую 
на (вже маю) 

конкретне 
місце роботи.

Реальний для 
мене конкурс.

Це 
затребувана 

спеціальність.

Рекомендація 
друзів / 
батьків.

Мені 
подобається 

ця 
спеціальність.

72%

0%
6% 3% 3%

16%

так, 
затребувана;

затребувана, 
але тільки в 

моєму регіоні;

зараз не 
затребувана, 

але буде 
затребувана 

в 
майбутньому;

була 
затребувана, 

коли я 
вступав(ла) 
до закладу 

освіти;

не 
затребувана;

важко 
відповісти

94%

6%

Так Ні

28%

19%

34%

19%

Так збираюся, 
але поки не 

знаю де

Так збираюся, 
і знаю де

Ні не 
збираюсь

Важко 
відповісти



В опитуванні взяв участь лише один 

респондент за такими спеціальностями:  

● 012 Дошкільна освіта ОПП:  Дошкільна освіта

● 014 Середня освіта (Математика)  ОПП: Середня освіта (Математика) 

● 051 Економіка ОПП: Економічна кібернетика 

● 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП: 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

В опитуванні  не взяли  участь здобувачі 

вищої освіти спеціальностей:  

● 013 Початкова освіта

● 014 Середня освіта (Фізика)

● 105 Прикладна фізика та наноматеріали


