
ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇЯКОСТІ ОСВІТИ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ

РЕЗУЛЬТАТИРЕЗУЛЬТАТИ
ІНТЕРВ'ЮВАННЯ  ВИПУСКНИКІВ ІНТЕРВ'ЮВАННЯ  ВИПУСКНИКІВ 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

2019 рік



 виявлення рівня працевлаштування випускників Державного

університету телекомунікацій

 виявлення рівня задоволеності якістю отриманих знань, вмінь

та навичок

МЕТА  ПРОВЕДЕННЯ:МЕТА  ПРОВЕДЕННЯ:



• Всього взяли участь 379 випускників

• Бакалаври – 209 ос.

• Магістри – 170 ос.

РІК ВИПУСКУ ВСЬОГО БАКАЛАВРИ МАГІСТРИ

2019 91 47 44

2018 188 119 69

2017 74 30 44

2014-2016 26 13 13

ВСЬОГО 379 209 170



Зазначте, будь ласка, рік закінчення Університету

Зазначте рівень освіти, який здобули

Зазначте назву спеціальності, за якою навчались 

Чи задоволені Ви рівнем отриманих знань, вмінь та 

навичок 

Після закінчення навчання Ви працевлаштувались 

Термін, протягом якого Ви були працевлаштовані після 

закінчення Університету або під час навчання

Чи задоволені Ви своїм робочим місцем

Чи потребували Ви, в перші дні роботи, додаткового 

навчання

Станом на сьогодні Ви працюєте?

З яких причин Ви звільнились або змінили роботу 

Вкажіть Ваші побажання щодо покращення процесу 

навчання за отриманою Вами спеціальністю



65%

28%

7%

випускники ВСЬОГО

повністю задоволений не зовсім не задоволений

62%

31%

7%

Бакалаври

повністю задоволений не зовсім не задоволений

69%

24%

7%

Магістри

повністю задоволений не зовсім не задоволений



44%

48%

8%

Бакалаври

за спеціальністю за іншою спеціальністю ні

60%

34%

6%

МАГІСТРИ

за спеціальністю за іншою спеціальністю ні

51%
42%

7%

ВСЬОГО

за спеціальністю за іншою спеціальністю ні



49%

25%

15%

11%

ВСЬОГО
навчаючись в Університеті протягом 3-х місяців

протягом півроку понад півроку

49%

26%

15%

10%

магістри

навчаючись в Університеті протягом 3-х місяців

протягом півроку понад півроку

49%

24%

14%

13%

Бакалаври

навчаючись в Університеті протягом 3-х місяців

протягом півроку понад півроку



так, в повній 
мірі
68%

посередньо
30%

ні
2%

ВСЬОГО

66%

33%

1%

Бакалаври

так, в повній мірі посередньо ні

71%

26%

3%

Магістри

так, в повній мірі посередньо ні



Так, оскільки бракувало 
практичних вмінь та навичок

60%

Ні, знання, вміння та навички, 
що були отримані в 

Університеті. виявились 
достатніми для роботи

34%

Інше

6%

• Бакалаври 60%

• Магістри   61%

• Бакалаври 36%

• Магістри   32%

• Бакалаври  4%

• Магістри    7%



26%26%

• Враховувати в теоретичній підготовці 
новації галузей

56%56%

• Удосконалювати матеріально-технічну 
базу

18%18%
• мовну підготовку

Продовжувати обрану стратегію  Університету, а саме:



 Інтерв'ювання випускників показало результати

впровадження інноваційного змісту навчання,

конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

 Випускник нашого Університету є конкурентоспроможним,

про що свідчить показник у 93% - працевлаштовані, з них 51%

за спеціальністю.

 Результатом впровадження інноваційного змісту навчання є

показник повністю задоволених рівнем отриманих знань, вмінь

та навичок, що становить 65%, з них 34% можуть виконувати

самостійно свої обов'язки без додаткового навчання на

робочому місці.



ПРОПОЗИЦІЇПРОПОЗИЦІЇ

Враховуючи зазначене вище пропонуємо в подальшому

проводити періодичний моніторинг працевлаштування

випускників, завідувачам кафедр спільно зі студентською

радою Університету вести облік випускників та налагодити

зворотній зв'язок з роботодавцями з метою внесення змін в

інноваційний зміст навчання.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


