
РЕГІОНАЛЬНИЙРЕГІОНАЛЬНИЙ
МОНІТОРИНГМОНІТОРИНГ

Відділ моніторингу якості освіти



Дослідження
запитів молоді
регіону щодо
освітніх послуг



Випускники
11 класу

В опитуванні взяли участь  25 учнів
Бахмутського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №11 - багатопрофільний ліцей"
Бахмутської міської ради Донецької
області



Чи плануєте Ви в майбутньому
отримати вищу освіту?

Так - 24
Ні - 0

Не вірішив(-ла) - 1 



Якщо
плануєте

здобути вищу
освіту, то
пріоритет

надасте
навчанню:

за кордоном
12%

не знаю
4%

у межах України
84%

у своєму регіоні
0%



Які вищі
навчальні

заклади Вам
відомі в
Бахмуті?
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УІПА 

ДонУЕП 

ГІІМ 



Чи
обов'язковим
та важливим
для фахівця

високого рівня,
на Вашу
думку, є
знання

іноземних
мов?

Так
76%

Ні
24%



Інтерес до обраної професії 

Високооплачувана робота 

Порада та зразок друзів,
 знайомих 

Поради батьків 

Рекомендації шкільного психолога,
соціального педагога, вчителів

Інше (бажання бути корисним
людству) 

Фактори, що
впливають на

вибір
майбутньої
професійної
діяльності



Якому напрямку (профілю) Ви
віддали б перевагу у майбутньому

виборі спеціальності (професії)?
 

суспільно-гуманітарному  

природничо-математичному  

фізкультурно-військовому

художньо-естетичному

виробничо-технологічному 

медичному

інше (не маю уяви)



З яких джерел Ви отримуєте найбільше інформації про
різні професії/спеціальності?

0 5 10 15 20 25

від батьків, родичів; 

від друзів, знайомих однолітків; 

у школі від учителів  

на підставі власних життєвих спостережень; 

з книг, кінофільмів; 

із засобів масової інформації; 

з реклами, оголошень; 

з випадково почутих розмов 

з соціальних мереж; 

інше (шукаю в інтернеті); 



Що Вас приваблює у майбутній професії

0 5 10 15 20 25

Високий заробіток 

Можливіть допомагати іншим 

Реалізація своїх інтересів, нахилів та здібностей; 

Самостійний і творчий характер праці; 

ЇЇ престижність; 

Можливість стати самостійною і незалежною особистістю; 

Можливість отримати матеріальну незалежність, жити в достатку; 

ЇЇ важливість осягнути високу посаду, набути ваги в суспільстві; 

Можливість самоствердження; 



Молодь регіону



Вік
респондентів

22
22.8%

20
15.9%

27
12.2%

19
11.6%

23
11.1%

17
7.4%

21
7.4%

25
4.2%

28
3.7%

33
3.7%



Рівень освіти
респондентівбазова вища освіта;

39.2%

повна вища освіта;
24.9%

професійно-технічна освіта;
14.8%

повна загальна середня освіта;
14.3%

базова загальна середня освіта;
6.9%



Задоволеність
своєю освітою

Незадоволений (на)
40.2%

В цілому задоволений (на)
39.7%

Повністю задоволений (на)
20.1%



Чи дала Вам
освіта

необхідні
навички для

пошуку
роботи

відповідно до
отриманої

кваліфікації ?

Так
54%

Ні
46%



Чи доводилось
Вам

отримувати
додаткову

(вищу) освіту
відповідно до
вимог ринку

праці в
Україні?

Ні
65.1%

Так
34.9%



Якщо
плануєте

здобути вищу
освіту, то
пріоритет

надасте
навчанню:у межах України

44.4%

у своєму регіоні (Донецькому)
27.5%

за кордоном
22.2%

не планую (інше)
5.8%



Які вищі
навчальні

заклади Вам
відомі в

Донецькому
регіоні?
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Чи обов'язковим
та важливим
для фахівця

високого рівня,
на Вашу думку, є
знання іноземних

мов? Так
76.2%

Ні
23.8%



Чи є у Вашому
місті ЗВО,

який дає
можливість

на
професійному
рівні вивчити
іноземні мови?

Не знаю
42.3%

Так
27%

Ні

19%

Не чув
11.6%



Якщо Ви плануєте отримати додаткову (вищу) освіту,
то які сфери професійної діяльності Вас зацікавили б

найбільше?

суспільно-гуманітарного напрямку (іноземні мови, історія, філологія, психологія,
правознавство, соціологія тощо)

природничо-математичного напрямку (математика і
комп’ютерна техніка, хіміко-біологічний, фізико-математичний,

математико-економічний профілі, ІТ-сфера)

фізкультурно-військового
напрямку (фізкультурно-
оздоровчий,  військовий

профілі)

художньо-естетичного напрямку
(образотворче мистецтво, художні

народні промисли, вокально-хоровий,
вокально-інструментальний та інші

профілі)

виробничо-технологічного напрямку
(будівельний, електротехнічний,
механізації, агротехнічний, сфера

обслуговування)

медичного

не планую



Які чинники є визначальними для обрання фаху, на Вашу
думку?

0 50 100 150 200

Високий заробіток 

Можливіть допомагати іншим 

Реалізація своїх інтересів, нахилів та здібностей; 

Самостійний і творчий характер праці; 

ЇЇ престижність; 

Можливість стати самостійною і незалежною особистістю; 

Можливість отримати матеріальну незалежність, жити в достатку; 

ЇЇ важливість осягнути високу посаду, набути ваги в суспільстві; 

Можливість самоствердження; 



З яких джерел Ви
отримуєте

(отримували)
найбільше інформації

про заклади вищої
освіти Донецького

регіону?
0 25 50 75

від друзів, знайомих; 

з мережі Internet 

із засобів масової інформації  

з реклами, оголошень; 

з випадково почутих розмов; 


