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ВСТУП 

Процеси демократизації українського суспільства потребують якісно 

нових механізмів управління всіма рівнями, видами й складовими вітчизняної 

освітньої системи. Українська система професійної освіти постала перед 

низкою викликів: по-перше, глобалізація, що спонукає до жорсткої 

конкуренції у боротьбі за ресурси, у тому числі за кваліфіковані кадри; по-

друге, інформатизація суспільства, що пришвидшує темпи діяльності та 

розвитку освіти; по-третє, демографічні зміни, що потребують швидкої 

адаптації закладів освіти до діяльності в нових демографічних та соціальних 

реаліях. 

 За таких умов усі освітні організації (інституції, що мають економічну і 

фінансову самостійність) переходять до використання інноваційних моделей 

розвитку. Передумовою цього процесу є розробка і впровадження нових 

принципів, форм, методів і технологій управління діяльністю навчально-

освітніх закладів.  

Ефективна система професійного навчання забезпечує зв‘язок із 

реальними очікуваннями та обов‘язками на робочому місці. Професійні 

навчальні заклади (далі – ПНЗ), які відповідають за професійну підготовку, 

перепідготовку дорослого населення з метою їх працевлаштування на 

виробничих професіях та підвищення кваліфікації можуть мати добре 

налагоджені відносини з підприємствами та роботодавцями, завдяки чому 

вони отримують можливість забезпечити відповідність навчальних програм і 

послуг вимогам ринку праці. Для того, щоб гарантувати підготовку 

учнів/студентів із відповідними навичками, знаннями та установками, 

професійні навчальні заклади повинні проводити відстеження успішності 

випускників, що є одним із основних механізмів, які дозволяють підтвердити, 

що випускники даного професійного навчального закладу пройшли ефективне 

навчання, що відповідає потребам галузі. 
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Якісні характеристики робочої сили часто не відповідають сучасним 

вимогам щодо її професійно-освітньої підготовки, трудової, технологічної та 

виконавчої дисципліни, мобільності та оперативності у забезпеченні 

економічної стабільності в цілому. Наслідком незбалансованості пропозиції 

робочої сили і попиту на неї є високий рівень вимушеного безробіття. Від 

того, на скільки рівень професійної підготовки відповідає розвитку 

економіки, значною мірою залежать темпи зростання продуктивності праці, 

обсягів виробництва, можливості збільшення валового внутрішнього 

продукту. 

Навчальний матеріал даного спецкурсу розглядає процеси та механізми 

проведення відстеження трудової успішності випускників як методу 

отримання зворотного зв‘язку щодо ефективності навчального закладу у сфері 

підготовки учнів до роботи за певною професією. Серед іншого, отримуються 

відомості про рівень працевлаштування випускників, вид зайнятості, розмір 

заробітної плати тощо. Крім того, встановлюється рівень задоволеності 

випускників, а в деяких випадках і роботодавців, отриманим навчанням. У 

рукописі спецкурсу розглянуто дослідження, що охоплюють як увесь 

професійний навчальний заклад, так і окремі відділення, факультети тощо, 

подаються шляхи використання результатів досліджень для покращення 

навчання за професіями, які пропонує навчальний заклад. 

Автор висловлює глибоку вдячність докторові педагогічних наук, 

доцентові, професорові кафедри управління навчальним закладом та 

педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Ірині 

Іванівні Драч, докторові педагогічних наук, професорові, завідувачу кафедри 

теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка 

Людмилі Леонідівні Хоружій за інтерес, виявлений до проблеми, та 

рецензування даного рукопису. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Економічний розвиток України, як і будь-якої держави, значною мірою 

залежить від якості підготовки кадрів. Це обумовлено запровадженням у 

виробництво новітніх технологій, модернізацією матеріальної бази тощо. Саме 

тому в розвинутих країнах світу (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика 

Британія, Канада, Південна Корея та ін.) велика увага надається підготовці 

висококваліфікованих кадрів, створенню ефективної системи їхнього 

професійного навчання, що потребує залучення до роботи з цим контингентом 

педагогічних працівників, спроможних забезпечити необхідну якість 

підготовки фахівців.  

Сучасні вимоги до якості трудових ресурсів потребують переважно 

інноваційних підходів до їх підготовки, високого професіоналізму як 

інженерно-педагогічних працівників системи професійної освіти (далі – ПО), 

так і керівників відповідних навчальних закладів (далі – ПНЗ). 

Саме якість професійної підготовки трудових ресурсів набуває 

особливого значення в умовах ринкової економіки, вона стає необхідним 

фактором рентабельності виробництва, визначає конкурентоспроможність 

підприємства. Адже, якість трудових ресурсів – це сукупність особистісних та 

ділових рис працівника, що проявляються в процесі праці і включають: 

професіональну компетентність, загальне світобачення, рівень 

інтелектуального та культурного розвитку, здатність адаптуватися, 

мобільність, мотивованість, інноваційність, самостійність, відповідальність, 

ініціативність, творчість у праці, старанність, сумлінність, дисциплінованість, 

комунікабельність, активність, підприємливість та ін. 

Роботі з формування конкретного переліку вимог до характеристик 

трудового потенціалу має передувати висвітлення питань відповідності якості 

професійної підготовки в навчальних закладах і наявної робочої сили сучасним 
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вимогам виробництва. Основою системи формування конкурентоспроможного 

кадрового потенціалу є якісна система професійної підготовки, яка відповідає 

вимогам сучасного ринку праці. 

Отже, в умовах реформування професійно-технічної освіти, зумовленого 

соціально-економічними й інформаційно-технологічними змінами в різних 

галузях народного господарства необхідно дотримуватися таких 

концептуальних положень: 

 професійне навчання має здійснюватися з урахуванням соціально-

економічних та професійних вимог виробництва, орієнтуватися на високий 

професіоналізм, конкурентоспроможність фахівців на ринку праці; 

 професійна підготовка має спрямовуватися на формування фахівця з 

високим рівнем професійної компетентності. Це зумовлює необхідність 

виявлення особливостей змістового забезпечення професійного навчання з 

урахуванням виробничих функцій, визначення ключових завдань професійної 

діяльності, що дозволить майбутньому фахівцю досягати високого рівня 

професійної компетентності; 

 ефективну професійну підготовку фахівця для конкретного виробництва 

може забезпечити педагогічна система, що передбачає розв‘язання у 

навчальному процесі реальних виробничих завдань.  

Одним із шляхів вирішення цих проблем є зміна самих підходів до 

закріплення випускників професійних навчальних закладів на виробництві. 

Актуальність роботи, її недостатня методична і практична розробленість 

зумовили вибір теми спецкурсу для директорів ПНЗ, заступників директорів 

ПНЗ з навчальної та навчально-виробничої роботи і для резерву керівних 

кадрів системи ПНЗ «Технології відстеження фахового успіху випускників 

професійних навчальних закладів». 

Метою спецкурсу є: ознайомлення керівних педагогічних кадрів ПНЗ з 

технологіями, процесами та механізмами відстеження фахового успіху 
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випускників професійних навчальних закладів, використовуючи моделі 

відстеження закріплення випускників коледжів Канади на регіональних ринках 

праці та формами соціального партнерства колективів навчальних закладів 

професійної освіти та роботодавців. 

Загальна логіка спецкурсу «Технології відстеження фахового успіху 

випускників професійних навчальних закладів» відображена у сукупності 

теоретичних і практичних завдань: 

 засвоєння теоретичних знань, які переконують про необхідність та форми 

соціального партнерства професійних навчальних закладів та роботодавців, 

процес залучення представників роботодавців до практики планування 

навчально-тематичних планів та програм, що є важливою складовою 

встановлення зв‘язків між навчальним закладом і підприємствами. 

 обґрунтування відбору методики для проведення моніторингу фахового 

успіху випускників, та процесу розробки та проведення моніторингу успіху 

випускників професійного навчального закладу: визначення методики, 

розробка структури звіту за даними, отриманими протягом дослідження, 

застосування результатів. 

 опанування рекомендаціями щодо формування мети додаткового 

опитування роботодавців та методику розробки проведення цих досліджень, 

використання результатів та необхідність їх оприлюднення, звертається 

увага про достовірність даних про моніторинг професійного успіху 

випускників. 

 Оволодіння технологіями відстеження фахового успіху випускників ПНЗ 

 

Зміст спецкурсу містить три складові: інформаційну, операційну та 

технологічну. Він розрахований на 6 годин навчальних занять. Дані про 

розподіл годин за різними видами занять наведено в навчально-тематичному 

плані спецкурсу (Табл.1). 
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Таблиця 1 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ 

 

 

№ 

з. п. 

 

Теми занять 

Види занять та кількість годин 

тематична 

дискусія 

практичне 

заняття 

усього 

годин 

1. Зв‘язок між професійним 

навчанням і виробництвом 

2 – 2 

2. Організаційно-педагогічні умови 

моніторингу фахового успіху 

випускників професійних 

навчальних закладів 

– 2 2 

3. Проведення опитування 

роботодавців 

– 2 

 

      2 

 

 Усього 2 

 
4 

 
       6 

 

 

ТЕМА 1.  

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАННЯМ ТА ВИРОБНИЦТВОМ 

ПЛАН 

1. Соціальне партнерство професійних навчальних закладів.  

2. Роль відслідковування професійного успіху випускників як показник 

3. ефективності роботи навчального закладу.  

4. Ради стейкхолдерів. 

 

Соціальне партнерство. 

Розвиток стратегічних форм партнерства будується на засадах підходу 

«знизу до гори», тобто ініціатива окремих компаній, підприємств, бізнес-

асоціацій з часом може приймати все більш організовані форми. Примусове 

залучення до кооперації «згори» без сумніву спустошить сам зміст 

партнерства й залишить тільки бюрократичну оболонку. Ось чому 

добровільна форма партнерства бажана, особливо коли традиції партнерства 
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тільки починають формуватися. 

Соціальне партнерство – суспільно-орієнтоване утворення – це 

унікальний підхід до розвитку співтовариства й людських ресурсів. Він 

фокусується на служінні інтересам усього співтовариства, вимагає 

співробітництва певних установ і багатьох партнерів, сприяє позитивним 

змінам та вдосконаленню роботи педагогічних колективів у середовищі, що 

швидко змінюється.  

Соціальне партнерство – це такий тип і система відносин між 

працедавцями і найманими працівниками, при яких в рамках соціального 

миру відбувається узгодження їхніх найважливіших соціально-трудових 

інтересів. Соціальне партнерство регулює систему взаємин між 

працівниками, роботодавцями, органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, яка спрямована на забезпечення узгодження 

інтересів ПНЗ і роботодавців. 

На практиці соціальне партнерство виступає в якості альтернативи 

всякій диктатурі класу або особи і є цивілізованим (мирним) методом 

розв'язання соціальних конфліктів. Метод розв'язання соціальних конфліктів 

у межах соціального партнерства – компроміс, узгодження інтересів 

працедавців і найманих працівників шляхом мирних переговорів і взаємних 

поступок. 

Роботодавці зацікавлені у співпраці не менше ніж ПНЗ, тому що 

висококваліфікований фахівець зведе до мінімуму адаптаційні затрати на 

робочому місці випускника навчального закладу, а нестача кваліфікованих 

кадрів (як за професійною структурою, так і за рівнем професійних навичок) 

означає втрати у продуктивності праці, конкурентоспроможності, 

прибутковості, зростання власних затрат на перекваліфікацію робочої сили. 

Інертність процесу професійної освіти збільшують ризики втрат, пов‘язаних з 
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невідповідністю якості підготовки учнів/студентів ПНЗ і вимог ринку.  

Поштовхом до розвитку партнерства між ПНЗ і роботодавцями стали 

значні дисбаланси на вітчизняному ринку праці, що є свідоцтвом того, що 

держава не може забезпечити якісну професійну підготовку фахівців у 

відповідності до вимог ринку праці. На сьогодні за даними Державної служби 

зайнятості приблизно 60% вакансій зорієнтовані на кваліфікованих 

робітників. Крім структурних дисбалансів роботодавці стикаються з низьким 

рівнем підготовки фахівців, що закінчили професійні навчальні заклади, 

відсутністю в них практичних навичок тощо. 

Партнерство роботодавців з професійними навчальними закладами дає 

можливість максимально швидко наблизити стандарти навчання до 

швидкозмінних потреб бізнесу та розділити з державою витрати на 

підготовку робочої сили спеціальним галузевим навичкам. 

Професійні навчальні заклади використовують різноманітні стратегії для 

розробки таких програм, які забезпечують випускників знаннями й 

навичками, що вимагаються на робочому місці.  

Найпоширена форма партнерства роботодавців та ПНЗ є проведення 

виробничого навчання (практики) та допомога в працевлаштуванні 

випускників. Не завжди виробнича практика на підприємстві стає реальним 

інструментом навчання учнів практичним навичкам, що допоможуть їм 

працевлаштуватися. 

Можна виділити проблеми, які мають вирішувати соціальне партнерство 

у сфері освіти: 

 • ринок і його потреби визначають взаємодію ПНЗ і ринку праці. Вимоги 

до професійної підготовки кадрів не залишаються незмінними, а швидко 

змінюються разом із технічним прогресом. Потрібно оперативне врахування 

як цих змін, так і відповідних вимог до компетентності кадрів; 

 • освіта – це тривалий процес; сьогодні готуються кадри для роботи в 
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майбутньому й необхідно знати, кого варто готувати та прогнозувати 

майбутню потребу у фахівцях; 

 • оскільки життя суспільства не вичерпується ринковими відносинами, 

освіта служить не тільки інтересами ринку, але й інтересам суспільства в 

цілому, а тому вона не може бути тільки «служницею» ринку; 

 • базою для професійної підготовки є загальна освіта. Взаємини між 

загальною і професійною освітою теж є частина проблеми, яку має 

вирішувати соціальне партнерство. 

Роль відслідковування професійного успіху випускників як показник 

ефективності роботи навчального закладу.  

Якість професійної підготовки кваліфікованих робітників набуває 

особливого значення в умовах ринкової економіки, вона стає необхідним 

фактором рентабельності виробництва, визначає конкурентоспроможність 

підприємства 

Підготовка кваліфікованих кадрів – це тільки перша частина завдання 

професійного навчального закладу. Успіх кожного ПНЗ оцінюється такими 

критеріями: 

 кількість працевлаштованих за напрямом випускників; 

 подальше професійне вдосконалення випускників; 

 розвиток доходів випускників.  

Навчально-тематичні плани і програми базуються на аналізі інформації 

про державний, регіональний та місцевий ринки праці. Дорадчі комітети 

професійних навчальних закладів надають загальну інформацію щодо видів 

та рівнів навчання, які вимагаються в регіоні, де працює навчальний заклад. 

Ця інформація допомагає закладові визначити перелік спеціальностей та 

закладає основу для розробки навчальних планів.  

Консультативні ради за спеціальностями (професіями) надають закладам 

детальну інформацію стосовно наповнення програм з урахуванням вимог 
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конкретних професій. Нерідко до аналізу змісту програм долучаються 

представники місцевих підприємств з метою спрямувати навчання на 

вирішення потреб місцевого й регіонального ринків праці в рамках процесу 

розробки чи узгодження програми. 

Обрана методика проведення моніторингу фахового успіху випускників 

професійних навчальних закладів надасть можливість: 

  швидкого реагування на зміни у кон‘юнктурі ринку праці; 

  сприяння встановленню тісних координаційних зв‘язків між 

навчальними закладами і роботодавцями; 

  сприяння формуванню такої професійно-кваліфікаційної структури 

випуску студентів, яка відповідала би  потребам ринкової економіки і 

запобігала поширенню безробіття серед випускників навчальних 

закладів; 

  забезпечила перспективний бажаний попит населення;  

  поліпшення технічного, фінансового, методичного забезпечення 

навчальних закладів на основі залучення коштів із бюджету 

зацікавлених підприємств;  

  підготовка фахівців для роботи в нових умовах вступу України до 

ВОП; 

  підтримка унікальних технологій, вчених і талановитої молоді; 

  спрямування наукових розробок на вирішення економічних, 

гуманітарних та соціальних проблем суспільства; 

  реформування освіти як основного засобу сталого розвитку та 

інструменту модернізації виробництва; 

  створення нової системи управління розвитком продуктивних сил 

регіону за інноваційною моделлю. 
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Ради стейкхолдерів.  

У новій редакції Закону України «Про професійну освіту» буде 

зафіксовано, що управління у сфері професійної освіти в Україні матиме 

державно-громадський характер і здійснюватиметься за принципами 

демократії, гласності, автономії та самоврядування; прозорості та відкритості 

здійснення своєї освітньої та інших видів діяльності. 

Планується створення в кожному регіоні ради стейкхолдерів 

професійної освіти.  

Стейкхолдери професійної освіти – фізичні та юридичні особи, що 

зацікавлені у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих 

закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її 

впливу. Іншими словами, стейкхолдери – це соціальні партнери.  На такі 

ради  соціальних партнерів (стейкхолдерів) покладається виконання значного 

обсягу завдань, зазначених у законопроекті. Створення не просто стосунків, а 

партнерських стосунків зі стейкхолдерами має бути основною задачею для 

навчальних закладів. Побудова довгострокових відносин є найбільш 

ефективною, ніж залучення поодиноких угод. 

Поняття «стейкхолдер» (stakeholder) введене в науковий обіг у 1984 р. 

Р. Едвардом Фріменом (R. E. Freeman)  у контексті розвитку теорії 

організацій і останнім часом починає використовуватися в дослідженнях 

освіти. За визначенням Р. Фрімена, до стейкхолдерів відносяться всі ті 

індивідууми та групи, які або самі впливають на організацію, або відчувають 

на собі її вплив. Застосування теорії стейкхолдерів до аналізу діяльності 

організацій передбачає визначення всіх зацікавлених сторін і виявлення їх 

інтересів та очікувань. З погляду теорії стейкхолдерів, організації існують для 

задоволення потреб усіх зацікавлених сторін, і в цьому полягають їх основні, 

фундаментальні цілі. Якщо організація не орієнтується у своїй діяльності на 

інтереси стейкхолдерів, вона навряд чи може розраховувати на сталий 
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розвиток. Інтереси стейкхолдерів не залишаються незмінними. Тому 

важливим завданням менеджменту є постійний моніторинг цих інтересів і 

адаптація діяльності організації до їх змін. Застосовуючи цю теорію до 

аналізу закладів освіти, дослідники вважають, що до числа стейкхолдерів 

мають бути віднесені: «клієнти» – студенти та їхні батьки; «зовнішні 

партнери» – інші навчальні заклади всіх рівнів підготовки та професійна 

спільнота; «бізнес-спільнота» – комерційні організації як «споживачі» 

фахівців-випускників; «суспільство» – державні та регіональні органи влади, 

«споживачі» культурних цінностей, фонди-грантодавці, громадянське 

суспільство в цілому; «співробітники» – менеджмент, викладачі та інші 

співробітники закладів освіти.  

Стейкхолдери мають найбільший вплив на розвиток закладів освіти, 

використовуючи основні критерії (атрибути), а саме: владу, легітимність 

(законність) і терміновість вимог. Най значущими для навчальних закладів 

виявляються інтереси такої групи стейкхолдерів, як учні/студенти та їхні 

батьки, а інтереси таких стейкхолдерів, як роботодавці, виявляються суттєво 

менш значущими. Перебуваючи у фінансовій залежності від студентів та 

їхніх батьків, навчальні заклади віддадуть пріоритет інтересам останніх, а не 

інтересам роботодавців. Баланс інтересів стейкхолдерів є ключовим для будь-

якої організації. Досягнення балансу інтересів є актуальним і важливим. Для 

вдалого проведення діалогу зі стейкхолдерами навчальний заклад має 

розуміти три основні речі:  

• мету залучення зацікавлених сторін; 

• сферу охоплення – предмет проведення діалогу; 

• вибір «правильних» стейкхолдерів. 

Увага до співпраці із заінтересованими сторонами приділяється і у 

Міжнародному стандарті соціальної відповідальності ISO 26000, прийнятому 

1 листопада 2010 року. Зокрема, Розділ 5 цього стандарту містить інформацію 
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про суть поняття «стейкхолдер», методи визначення зацікавлених сторін для 

організації. Окрім цього, надається пояснення поняття «залучення 

стейкхолдерів», його важливості для компаній та організацій, можливості для 

його використання, а також ситуації, за якої така форма роботи із 

заінтересованими сторонами недоречна.  

Цей міжнародний стандарт надає інструкції щодо основних принципів 

соціальної відповідальності, ключових тем і питань, що мають відношення до 

соціальної відповідальності, а також щодо шляхів упровадження соціально 

відповідальної поведінки до наявних стратегій, систем, практик і процесів 

організації. Він наголошує на важливості результатів та діяльності у сфері 

соціальної відповідальності та її удосконалення. 

 

Запитання для самоконтролю та обговорення 

1. Що є основою поняття «соціальне партнерство»? 

2. У яких формах здійснюється соціальне партнерство? 

3. Схарактеризуйте роль партнерів у сфері освіти? 

4. Які, на Вашу думку, існують основні аспекти зв‘язків між професійним 

навчанням і виробництвом? 

5.  Назвіть органи (ради чи комітети), з якими працюють професійні навчальні 

заклади з метою пересвідчитись, що навчання за спеціальностями 

(професіями) задовольняє потреби роботодавців та учнів /студентів, а також 

коротко опишіть функції кожного з них: 

   • дорадчого комітету; 

   • консультативної ради. 

Завдання для самоконтролю 

 Тести 

 1. Виберіть найточніше означення. 

 а) Соціальне партнерство – це форма соціальної взаємодії різноманітних 

державних інститутів і суспільних груп соціального співтовариства. 
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 б) Соціальне партнерство – це система взаємин між працівниками (їх 

представниками), роботодавцями органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування. 

 в) Соціальне партнерство – це засіб узгодження інтересів працівників і 

роботодавців з питань регулювання трудових відносин. 

 г) Соціальне партнерство – це встановлення взаємин, адекватних ринкової 

дійсності, між сферою професійної освіти й роботодавцями. 

 д) Соціальне партнерство – це один з аспектів державно-суспільного 

управління освітою. 

2. Серед основних цілей нового етапу соціального партнерства в 

професійної освіти визначте пріоритетні. 

а) Прогнозування потреб ринку праці, формування структури і обсягів 

підготовки кадрів у ПНЗ всіх форм власності з урахуванням демографічних 

тенденцій, та соціальних факторів. 

б) Розробка комплексу заходів щодо реалізації політики випереджувального 

розвитку професійно-технічної освіти та піднесення її статусу серед інших 

освітніх підсистем. 

в) Розвиток ресурсного забезпечення та інфраструктури ПНЗ. 

г) Соціальна підтримка учнів та працівників ПНЗ, створення громадських 

організацій (об‘єднань) соціальних партнерів для надання такої підтримки.  

д) Формування ефективної системи державно-громадського регулювання 

діяльності ПНЗ. 

3. У переліку принципів соціального партнерства виділити першорядні для 

початку роботи партнерів (3-4). 

а) Рівноправність сторін. 

б) Повноправність представників сторін. 

в) Дотримання сторонами і їхніми представниками законів і інших 

нормативних правових актів. 

г) Добровільність прийняття сторонами на себе зобов‘язань. 
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д) Реальність зобов‘язань, прийняття на себе сторонами. 

4. Продовжить речення. Передання ПНЗ у пряме підпорядкування обласним 

державним адміністраціям посилить соціальне партнерство, оскільки… 

 а) органи місцевої влади зможуть стати посередниками між ПНЗ, 

роботодавцями та ВНЗ;  

 б) органи місцевої влади сприятимуть походженню виробничої практики 

учнів на підприємствах області; 

 в) це поліпшить забезпечення ПНЗ матеріальною базою навчання; 

 г) це більш чітко визначить регіональні компоненти змісту професійної 

освіти; 

 д) це буде сприяти активізації міжнародних стосунків.  

5. У переліку проблем соціального партнерства в сфері професійної освіти 

оберіть головну проблему.  

а) Забезпечення системи взаємодії ПНЗ і ринку праці, відповідне реагування 

на зміни вимог до професійної підготовки кадрів. 

 б) Необхідність прогнозування майбутньої потреби у фахівцях. 

 в) Обслуговування інтересів суспільства в цілому. 

 г) Відповідальність роботодавців за професійне становлення учнів ПНЗ. 

 д) Належність соціальних партнерів до різних бюджетів. 
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ТЕМА 2.  

Організаційно-педагогічні умови  проведення відстеження професійного 

успіху випускників 

ПЛАН 

1. Моніторинг освітніх послуг.  

2. Відбір методики для проведення моніторингу фахового успіху 

випускників. Обсяг дослідження.  

3. Поштові опитування.  

4. Опитування по телефону. Фокус-групи.  

    

Моніторинг освітніх послуг.  

Якщо розглядати професійне навчання з ділової точки зору, навчальні 

заклади надають учням/студентам (і громадам в цілому) освітню послугу. 

Послуга полягає в тому, щоб надати студентам (учням) знання й навички, 

необхідні їм для успішного працевлаштування за спеціальністю (професією) у 

тій сфері, де існують робочі місця.  

       Будь-яка компанія може вважати себе успішною, якщо вона має постійний 

приплив клієнтів, адже це означає, що вона надає якісні послуги. У випадку з 

професійним навчанням ситуація є дещо складнішою. Фінансування 

навчальним закладам визначається на основі загальнодержавних пріоритетів, а 

в багатьох випадках традиційний перелік спеціальностей (професій) може не 

відображати поточної економічної ситуації в регіоні. Студенти (учні) нерідко 
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обирають спеціальності (професії), володіючи тільки обмеженими знаннями 

щодо наявних програм, тоді як про потреби регіонального ринку праці їм в 

багатьох випадках не відомо нічого.  

      Таким чином, професійні навчальні заклади можуть зробити висновок, що 

вони задовольняють навчальні потреби, якщо брати до уваги постійний набір 

студентів (учнів). Проте по мірі зростання та диверсифікації української 

економіки система професійного навчання повинна стати більш чутливою до 

реальних потреб підприємств та запитів громадян. Як і будь-який бізнес, 

професійні навчальні заклади повинні будуть пересвідчуватись, що вони 

задовольняють потреби своїх клієнтів, тобто студентів (учнів) і роботодавців, 

збираючи для цього інформацію про стан працевлаштованості випускників та 

рівень їх задоволеності результатами отриманих знань. Основним засобом для 

збору даних про задоволеність студентів (учнів) та роботодавців є моніторинг 

фахового успіху випускників професійних навчальних закладів. 

У сучасних умовах розвитку виробництво постійно та швидко 

змінюється, оновлюється його матеріально-технічна база, зростають вимоги до 

рівня підготовки і теоретичних знань робітників. Наявність ефективної 

системи підготовки нових працівників, які б відповідали сучасним вимогам до 

кваліфікованої робочої сили, є обов‘язковою умовою економічної стабільності 

суспільства в цілому та регіонів зокрема.  

Відбір методики для проведення моніторингу фахового успіху випускників.  

Методика, яку ви оберете проведення відслідковування фахового успіху 

випускників, визначатиме достовірність та вірогідність результатів. Відбір 

методики залежить від декількох факторів, ключовим з яких є мета 

дослідження. Іншою важливою передумовою є доступні для цього ресурси. 

Досить часто при визначенні методики дослідження забувають про такий 

важливий фактор, як вимога до прозорості процесу й потреба забезпечити не 

просто об‘єктивність, а й сприймана об‘єктивність. Обсяг дослідження також 

визначатиме обрану методику. 
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Для проведення відслідковування фахового успіху випускників існує 

широкий спектр методик. До найпоширеніших належать поштове та 

телефонне опитування. Іноді можливо використати й фокус-групи, проте в 

даному випадку їх можливості обмежені. Кожна з них має свої переваги, а 

також обмеження та проблеми. Для відбору найбільш адекватної методики 

слід ретельно розглянути кожну з них. 

Доцільно обрана методика проведення відслідковування фахового успіху 

випускників професійних навчальних закладів надасть можливість: 

 швидкого реагування на зміни у кон‘юнктурі ринку праці, 

 сприяння встановленню тісних координаційних зв‘язків між навчальними 

закладами і роботодавцями,  

 сприяння формуванню такої професійно-кваліфікаційної структури 

випуску студентів, яка відповідала би  потребам ринкової економіки і 

запобігала поширенню безробіття серед випускників навчальних закладів, 

 забезпечила перспективний бажаний попит населення;  

 поліпшення технічного, фінансового, методичного забезпечення 

навчальних закладів на основі залучення коштів із бюджету зацікавлених 

підприємств;  

 підготовка фахівців для роботи в нових умовах вступу України до ВОТ; 

 підтримка унікальних технологій, вчених і талановитої молоді; 

 спрямування наукових розробок на вирішення економічних, гуманітарних 

та соціальних проблем суспільства; 

 реформування освіти як основного засобу сталого розвитку та 

інструменту модернізації виробництва; 

 створення нової системи управління розвитком продуктивних сил регіону 

за інноваційною моделлю. 

Поштові опитування 
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Поштові опитування – це найбільш економний та ефективний метод збору 

істотної інформації від широкого кола респондентів, який найчастіше 

використовується і в Канаді для опитування випускників. Загалом, для 

поштових опитувань розробляється анкета з набором питань, спрямованих на 

отримання від респондентів конкретної інформації. Анкета надсилається до 

них поштою, вони заповнюють та повертають її.  

Перше, що слід взяти до уваги при розробці поштового опитування – це 

підготовка вступу, який повинен зацікавити потенційних респондентів, 

пояснити мету опитування, запевнити в його безпеці та конфіденційності 

зібраної інформації, а також гарантувати, що відповіді залишаться 

анонімними.  

По-друге, необхідно ретельно сформулювати такі питання, які б 

дозволяли отримати саме потрібну інформацію, не наштовхувати на відповіді, 

не спантеличувати та забезпечувати достовірні відповіді.  

По-третє, слід розробити комплексну систему збору, порівняння та 

звітування за цими даними.  

Вступ до поштових опитувань 

До анкети для поштового опитування повинен додаватися 

супроводжувальний лист, в якому слід пояснити мету опитування, причину, 

чому обрали саме цього респондента (зазвичай, при відстеженні успішності 

випускників навіть цілого навчального закладу анкети надсилаються до 

кожного з них), яким чином буде використовуватись інформація, яких заходів 

буде вжито для забезпечення конфіденційності особистої інформації, а також 

запевнити, що відповіді залишатимуться анонімними. Крім того, потрібно 

детально пояснити, як повернути заповнену анкету та в які терміни. 

Останні два моменти є найважливішими. В середовищі, де люди неохоче 

діляться детальною інформацією про себе, свою зарплату та інші особисті 

дані, слід зробити додаткові кроки для зміцнення впевненості в тому, що 
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інформація використовуватиметься конфіденційно. Можливо, вам потрібно 

буде описати, яким чином оброблятимуться анкети, хто матиме доступ до 

особистої інформації тощо. На жаль, якщо респонденти не довірятимуть вам, 

отримані дані не будуть достовірними, адже учасники в такому випадку 

неохоче будуть ділитися з вами точною інформацією. 

Питання для поштових опитувань. 

Вирішальним для поштового опитування моментом є формулювання 

запитань. Перш за все, слід чітко визначити, яку саме інформацію ви хотіли б 

отримати. Найпоширеніша помилка – скласти вичерпний список таких даних з 

найдрібнішими деталями. Це спрацює тільки у випадку, якщо у вас 

необмежені ресурси та якщо всі потенційні респонденти заповнять анкету. 

Зазвичай, однак, такого не відбувається. При розробці анкети вам слід 

постійно пам‘ятати про обмеження стосовно обробки даних, тому що більш 

деталізованою буде анкета та отримана інформація, тим складнішим стане 

процес управління даними.  

На спільному засіданні групи, що відповідає за опитування, чітко 

визначте, яку саме інформацію слід отримати. Спільними зусиллями, методом 

«мозкового штурму» складіть перелік необхідних видів інформації та рівня її 

деталізації. Після цього перегляньте отриманий список та розділіть його на дві 

групи: «потрібно дізнатись» та «було б добре дізнатись». Це непоганий спосіб 

визначити, що дійсно вам необхідно отримати в результаті опитування, 

завдяки якому ви зможете усунути питання, неістотні для дослідження. Чим 

менше питань буде включено до анкети, тим легше буде упорядковувати та 

аналізувати дані. Водночас слід пересвідчитись, що до анкети дійсно 

потрапили питання, які дозволяють отримати суттєву інформацію. 

Для поштового опитування можна використати різні види запитань. 

Важливо пам‘ятати, що чим менше респонденти змушені будуть писати, тим 

імовірніше, що вони заповнять анкету. 
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Варіанти питань можуть бути такими: 

 на (дуже) коротку відповідь,  

 з варіантами відповідей,  

 з оціночною шкалою,  

 з відповіддю «так/ні».  

Корисними можуть видатись різні види запитань, проте відібрати слід 

тільки ті з них, які найкраще придатні для отримання бажаної інформації. Далі 

подано рекомендації із застосування окремих видів запитань. 

Коротка відповідь. 

Такі питання сформулювати найпростіше. Для них характерно викликати 

об‘єктивні відповіді, не підштовхуючи до якогось варіанту. Проте 

використовувати їх слід тільки за потреби, адже вони можуть викликати 

проблеми при обробці даних, не кажучи вже про аналіз результатів 

опитування, оскільки коло відповідей може бути необмеженим.  

В ідеалі питання на коротку відповідь слід використовувати в сферах, де 

вам потрібна конкретна інформація, наприклад: 

 За якою спеціальністю навчалися? (якщо проводиться опитування для 

всього навчального закладу) 

 Яку ви отримуєте зарплату? 

 Скільки разів виміняли місце роботи після закінчення навчального закладу? 

тощо. 

Якщо вам потрібна кількісна відповідь, зазначте одиницю виміру, 

наприклад: 

 Якщо ви запитуєте, як довго вони працюють, підкажіть їм, що вони повинні 

вказати час у місяцях. Для цього після пропуску на бланку напишіть «_____ 

місяців». Це стане в пригоді при обробці даних.  

 Якщо ви запитуєте  про зарплату, вкажіть, яку саме – місячну чи погодинну. 

Варіанти відповіді. 
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Ці питання ідеально підходять для збору інформації, де респонденти 

повинні обрати один з попередньо визначених варіантів. Аналізувати такі дані 

набагато простіше, оскільки їх легко внести до баз даних, а відповіді можна 

переглянути швидко та за певними категоріями.  

Одне із застережень питань з варіантами відповідей полягає в тому, що 

вони можуть бути надто вузькими. Дещо компенсувати це можна за рахунок 

останньої відповіді – «інше». З одного боку це ускладнює процес обробки 

даних, проте з іншого ці відповіді можуть бути внесені як наперед визначені 

варіанти в майбутні опитування. Нижче подано приклади питань, для яких 

доцільно подавати готові варіанти відповідей: 

 В якій галузі ви працюєте? 

 На яких умовах ви працевлаштовані? (повна ставка, неповна ставка, 

тимчасово тощо) 

 Чому ви не працевлаштовані? та інші. 

Складність розробки вдалих запитань з варіантами відповідей полягає в 

тому, що слід передбачити можливий ряд відповідей і водночас не наводити 

респондентів на окремі з них. Як вже було сказано, частково уникнути цього 

можна за допомогою варіанту «інше». 

Питання з оціночною шкалою. 

Такі види питань зазвичай називають шкалою Лікерта (розроблена у 1932 

р. Ренсісом Лікертом (Rensіs Likert) Це шкала, яку використовують для 

отримання інформації про ставлення респондента до певного судження. 

Наприклад, респонденту запропоновано прочитати судження й вибрати одну з 

п‘яти відповідей: «Повністю згоден», «Радше згоден», «Важко сказати», 

«Радше не згоден», «Повністю не згоден». Названі категорії становлять 

п‘ятибальну шкалу Лікерта. 

Шкала Лікерта особливо корисна для визначення рівня задоволеності 

респондентів або чому вони віддають перевагу. Для розробки такого питання 

слід сформулювати твердження та попросити респондентів вказати своє 
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ставлення до нього або визначити рівень задоволеності чимось, поставивши 

відмітку на пронумерованій шкалі. Перевага такого типу запитань в тому, що 

респонденти не повинні говорити, що їм щось подобається або ні, - у них є 

вибір відповідей. Дані зі шкали Лікерта легко аналізувати та представляти у 

звітах. Шкалу Лікерта можна застосовувати, наприклад, для відповіді на такі 

запитання: 

 Наскільки ви задоволені отриманим навчанням? 

 Як би ви оцінили відповідність навчання реальним вимогам робочого 

місця? 

Для оціночної шкали Лікерта не існує чіткої формули стосовно варіантів 

відповідей, представлення негативних порівняно з позитивними відповідями, 

напряму збільшення значення оцінки тощо. Загалом, що менше буде варіантів 

відповідей, тим менше буде рівень задоволеності, а чим більше – тим 

позитивною буде оцінка. Точаться дискусії також стосовно кількості варіантів: 

хтось пропонує обмежитись тільки трьома, тоді як інші радять давати до 

десяти. Ви ж повинні обрати таку кількість, яка, на вашу думку, 

забезпечуватиме вас найбільш практичною інформацією. 

Питання «так/ні». 

Використовувати цей вид питань доцільно, коли для надання істотної 

інформації респондентові достатньо сказати «так» або «ні».  

Деякі фахівці з розробки анкет пропонують представляти ці відповіді у 

вигляді двох варіантів або клітинок поруч зі словам «так» і «ні», в яких 

респондентам просто потрібно поставити відмітку, а не писати слово повністю. 

Завдяки таким видам питань респондентам легше заповнювати анкету, що 

збільшує відсоток їх повернення. Іноді доцільно додати варіант «не 

стосується» для тих респондентів, яких ці питання не торкають.  

Втім, питання «так/ні» обмежені видами інформації, яку можливо за їх 

допомогою отримати. Нижче подано зразки типових питань, для яких доцільно 

давати тільки цих два варіанти відповіді: 
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 Чи ви працевлаштовані? 

 Чи ви займаєтесь індивідуальною трудовою діяльністю? 

 Якщо ваша робота не на повну ставку або непостійна, чи був це ваш 

свідомий вибір?  

Візьміть до уваги, що коли ви формулюєте питання, незалежно від типу, 

корисно перевірити їх на комусь і переконатись, чи отримуєте ви за їх 

допомогою інформацію, яку хотіли б отримати. Тестування їх на кількох 

респондентах становить зразок сумлінної практики та допомагає перевірити, 

чи зрозумілий зміст ваших запитань і чи не наштовхують вони на відповіді. 

При проведенні поштового опитування слід максимально полегшити для 

респондентів участь в ньому, заповнення анкети та її повернення. 

Розробляючи анкету, пам‘ятайте про те, що заповнювати її повинно бути 

нескладно, водночас вона має спонукати до продуманих відповідей. До листа 

додайте адресований конверт з маркою, щоби респондентам було простіше 

повернути анкету відразу після заповнення. Одна із проблем поштового 

опитування полягає в тому, що важко забезпечити високий відсоток 

повернення.  Один із шляхів розв‘язання цієї проблеми – оголосити для 

учасників лотерею з призами, які приваблюватимуть типових випускників, 

наприклад, сучасний музичний DVD - диск тощо.  

Як вже згадувалось вище, надзвичайно важливо переконати респондентів 

у конфіденційності процесу опитування та анонімності відповідей. Зробити це 

можна, наприклад, за допомогою шифрування робіт, завдяки чому тільки 

декілька осіб зможуть визначити належність анкети. Анкети також можна 

розмістити у два конверти – один з іменем респондента, інший – з номером, 

завдяки цьому неможливо буде встановити автора відповідей. 

При розробці питань одночасно створіть систему управління 

інформацією, яка допоможе швидко внести дані та аналізувати їх 

різноманітними шляхами. Така система управління інформацією повинна 

створюватись для охоплення всіх аспектів вашого опитування – не тільки 
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поштового, алей інший методів, якщо вони використовуються. Доцільно 

розробити або адаптувати систему на основі того, що вже існує у вашому 

закладі або у ваших партнерів – це дозволить забезпечити ефективність і 

водночас досягти мети відстеження успішності випускників. 

Опитування по телефону. Фокус-групи.  

Опитування по телефону – це ще один поширений спосіб відстеження 

успішності випускників. Для їх проведення слід безпосередньо зв‘язатися з 

випускниками та задати їм питання, схожі до тих, що містяться в анкеті для 

поштового опитування. Телефонні опитування нерідко доповнюють поштові. 

Навчальний заклад прагне знайти всіх випускників, які не повернули анкету 

поштою, і таким чином суттєво збільшує відсоток відповідей. Телефонне 

опитування може біти досить ефективним, і як тільки випускників вдається 

знайти по телефону, коло учасників значно збільшується порівняно з 

поштовим опитуванням. Проте, оскільки його проведення є значно більш 

трудомістким, воно вимагає набагато більше витрат, ніж поштове.  

Телефонне опитування проводиться відповідно до надзвичайно 

детального процесу. Як і для поштового опитування, чітко визначається та 

деталізується інформація, яку необхідно отримати.  

Питання формулюють, переглядають, виправлять і представляють в 

остаточній редакції. При формулюванні питань важливо зосередитись на тих, 

які легко буде запитати по телефону та на які респондентові буде легше 

відповісти. Звичайно, до цих належать питання «так/ні». Поруч з ними 

відносно легко адаптувати питання з варіантами відповідей. Пристосувати 

можливо й питання з короткою відповіддю, проте внесення їх до бази даних 

може викликати певні труднощі.  

Як правило, відповіді кодуються та вводяться до бази, проте існує 

імовірність отримати відповіді, які не передбачались при розробці кодів, тому 

для них потрібно буде призначити свої власні коди. При розробці телефонного 

опитування слід взяти до уваги всі ці аспекти.  
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Наступний крок – розробити інструкції для осіб, які безпосередньо будуть 

опитувати випускників. Це важливо для узгодження процесу опитування, 

погодженості дослідження та його достовірності. Необхідно, щоби після 

короткого вступу інтерв‘юер чітко й стисло пояснив мету опитування, 

повідомив про його учасників, як будуть використовуватись дані, а також, як і 

у випадку з поштовим опитуванням, запевнив у конфіденційності та 

анонімності відповідей. 

Моніторинг працевлаштування випускників професійно-технічних 

навчальних закладів здійснюється шляхом анкетування випускників та 

роботодавців.  

Узагальнені результати анкетування допоможуть покращити зміст 

професійно-технічної освіти та якість підготовки робітничих кадрів. 

Для якісного та об'єктивного проведення моніторингу працевлаштування 

випускників рекомендуємо: 

1. Направити анкети всім випускникам (бланк анкети випускника 

додається). 

2.  Провести анкетування з роботодавцями (бланк анкети роботодавця 

додається). 

3. Терміни проведення анкетування з 01 грудня поточного року по 15 січня 

наступного. 

4. Випускникам та роботодавцям направити анкети за підписом директора 

ПНЗ та конверт з адресою навчального закладу до 01.12 поточного 

року. 

5. Результати анкетування на рівні групи оформити згідно таблиці 1. 
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 Результати анкетування випускників  20   0 р. 

 за професією «___                           «   Група №   

 майстер виробничого навчання _(прізвище, І.П-Б) 

  

№ П.І.Б. випускника Анкета 

направлена 

(так) 

Наявність 

зворотної 

інформації 

(так, ні) 

Причини 
відсутності 
інформації 

1.     
2.     

3.     

4.     

6. Подану інформацію опрацювати в ПНЗ до 01 лютого наступного року. 

Підготувати аналітичну довідку. 

7. ПНЗ узагальнити результати анкетування випускників і роботодавців та 

подати регіональному управлінню освіти і науки  до 10 лютого згідно 

додатків 1,2. 

8. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням 

освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій узагальнену інформацію по регіону надати   Міністерству 

освіти і науки України до 01 березня  (додатки 1,2). 

9. Результати анкетування вважаються об'єктивними при 60% 

зворотному  результаті. 

10. Аналітичні матеріали обговорити на педагогічних радах, спільних нарадах з 

роботодавцями, семінарах, круглих столах, інформаційно-методичних 

нарадах, батьківських зборах, засіданнях учнівського самоврядування. 

11. Зберігати анкети в навчальному закладі протягом 3 років. 
 

Після розробки опитування слід підготувати базу даних для внесення 

відповідей під час телефонних інтерв‘ю. Важливо, щоби для респондента 

процес був спокійним, швидким і ефективним, що досягається шляхом 

введення відповідей до бази даних відразу під час телефонної розмови.  

 Для проведення телефонного опитування вам потрібно мати телефонні 

номери випускників. Зараз студенти все частіше користуються мобільними 
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телефонами, тому якщо навчальний заклад підтримує реєстр їх телефонних 

номерів, саме так з випускниками зв‘язатись найпростіше, адже зазвичай у них 

залишається той самий номер. Текстові повідомлення перетворюються на 

норму комунікації серед студентів, тому цю технологію також можливо 

використати для контактування випускників. Власне кажучи, з‘являються нові 

технології, які дозволять випускникам відповісти на все опитування за 

допомогою текстових повідомлень. Хоча така технологія ще в процесі 

розробки, ймовірно, що в найближчому майбутньому вона перетвориться на 

поширений метод проведення таких опитувань. Тим не менше, на даний 

момент ми ще повинні покладатись на усні відповіді. 

Основна перевага телефонних опитувань полягає в тому, що після того, як 

ви додзвонилися до респондента, ви вже затримуєте його увагу та можете 

швидко пояснити, для чого проводиться опитування. Крім того, відповіді на 

питання можна дати протягом декількох хвилин, і вони відразу вводяться до 

бази даних. Недолік телефонних опитувань – це висока трудомісткість та, 

відповідно, їх висока вартість.  

Фокус- групи. 

 Фокус-групи можуть стати в пригоді для збору інформації від 

випускників і тому можуть бути частиною відстеження їх успішності. Проте 

існують деякі застереження, тому фокус групи – це не перший і не завжди 

другий найкращий метод для таких опитувань.  

Проблеми використання фокус-груп для відстеження успішності 

випускників полягають в тому, що більшість з них працює і тому не може 

взяти участь в роботі групи. Крім того, серед її учасників імовірно буде значна 

кількість безробітних випускників, що негативно вплине на результати 

дослідження. Ще один аспект фокус-груп, який робить їх менш достовірним 

процесом, це те, що майже неможливо забезпечити анонімність відповідей. Це 

суттєво впливає на відвертість, з якою випускники відповідають на питання 

щодо ефективності навчання за спеціальністю тощо. 
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Найголовніше, проведення засідань фокус-груп вимагає значних коштів, 

тоді як кодувати результати обговорень надзвичайно складно, водночас вони 

науково не настільки обґрунтовані, як результати більш поширених поштових 

та телефонних опитувань. 

Визначення розміру вибірки. 

Останній крок, або, можливо, один з перших  - залежно від вашого 

підходу до методики відстеження успішності випускників – це визначення 

необхідного розміру вибірки для достовірності дослідження.  

Основне практичне правило при визначенні розміру вибірки полягає в 

тому, що чим менша цільова популяція, тим вищим повинен бути відсоток 

респондентів для забезпечення достовірності. Якщо ви проводите опитування 

для всього навчального закладу, відсоток респондентів може бути меншим, 

ніж для дослідження окремої спеціальності – ви все одно отримуєте достовірні 

результати.  

Визначення розміру вибірки завжди залежить від доступних ресурсів на 

опитування. Нижче подано загальноприйняті стандарти щодо розміру вибірки 

та очікувань достовірності результатів . 

Рекомендований розмір вибірки: 

Попередня калькуляція пропорції (або відсотків) = 0,50 (або 50%) 

Допустима похибка = ± 0,05 (або 5%) 

Рівень певності = 95% 

Популяція 50 100 500 1,000 5,000 10,000 

Розмір вибірки 44 80 222 286 370 385 

 

Як вже було сказано вище, для визначення розміру вибірки слід брати до 

уваги можливості проведення опитувань та намагатись зробити вибірку 

достатньо репрезентативною для цільової популяції, в нашому випадку 

випускників.  
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Завдання і запитання для самоконтролю та обговорення 

1. Порівняйте три види опитувань. 

2.  Оберіть метод або методи, які найкраще підходять для вашого дослідження 

та вкажіть, на чому ґрунтується ваш вибір. 

3.  Перерахуйте переваги й недоліки наступних видів запитань: 

 коротка відповідь; 

  на вибір; 

  шкала оцінювання; 

 так / ні. 

Рекомендована література до теми: 
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Кашин, Євгенія Польщикова, Юлія Сахно. – Київський міжнародний 

інститут соціології. Електронний ресурс. – Режим доступу:  

http://www.yourcompass.org/docs/Employees%20on%20University_Graduates.pdf 

2.  Український випускник: погляд роботодавця ghgjuk Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/ukrainskii-vip.htm 

3. Сучасні підходи до управління професійно-технічними навчальними 

закладами: Навч.-метод. посіб. /Кол. автор.: Даниленко Л.І., Сергеєва Л.М. 

та ін. За заг. ред. В.В.Олійника – К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2007. – 104 с. 

4.  Сергеєва Л.М. Прогнозування розвитку ринку праці як інструмент діалогу 

професійних навчальних закладів із соціальними партнерами /Л.М. 

Сергеєва // Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів, 2013. – № 6. – 

С. 235– 242 

ТЕМА 3.  

ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ 

ПЛАН 

Необхідність проведення додаткові опитування роботодавців.  

Методики додаткового опитування роботодавців. Способи опитування: 

розробка анкети, телефонне інтерв’ю.  

Оприлюднення та використання результатів моніторингу фахового успіху 

випускників.  

 

http://www.yourcompass.org/docs/Employees%20on%20University_Graduates.pdf
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Необхідність проведення додаткові опитування роботодавців.  

Моніторинг освітніх послуг — це система спостережень, збирання, 

оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан 

підготовки кадрів, прогнозування його змін та розроблення науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень для 

удосконалення системи підготовки та забезпечення відповідності кадрового 

потенціалу потребам економічного розвитку. 

Під моніторингом у галузі професійно-технічної освіти ми розуміємо 

технологію відстеження його процесуальних та результативних  сторін. Як 

технологія (сукупність засобів, спрямованих на зміну об‘єкту, на який 

здійснюється формуючий вплив) моніторинг базується на певних елементах: 

визначенні цілей, завдань, принципів, функцій  та науково обґрунтованій 

структурі. 

В основу моніторингу регіональних систем ПТО покладено збирання, 

оцінювання та аналіз якісних показників освіти, з відповідним поширенням і 

доступом до цієї інформації громадськості та користувачів освітніх послуг.  

Він є дієвим інструментом, що дозволяє перевіряти окремі складові 

управлінського процесу, вирішувати основні завдання планування: вірно  

формулювати цілі, мету; мати достовірну інформацію щодо розвитку системи, 

порівнювати результати діяльності з поставленими цілями; виявляти 

проблеми, які виникають під час функціонування і розвитку об‘єктів 

управління; надавати об‘єктивні аргументи мотивації педагогічного колективу 

щодо досягнення цілей; формувати інформаційне середовище, накопичувати 

інформаційний ресурс щодо прийняття рішень; здійснювати аналіз, своєчасно 

корегувати плани, оновлювати механізми управління. Про моніторинг можна 

говорити коли присутній регулярний аналіз явищ або стану системи, який 

спрямований на виявлення внутрішніх протиріч, проблем, закономірностей. 

Мета моніторингу – своєчасне виявлення якісних і кількісних змін 

об'єкту, тенденцій збільшення чи зменшення, локалізації або активізації 
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процесів, які відбуваються. Отже моніторинг за сутністю – це інформаційна 

система, за процесом – створення умов для прийняття управлінського рішення, 

за результативністю – технологія оцінювання поточного стану об'єкта 

управління, його регулювання та прогнозування подальшого розвитку. 

Моніторинг є такою системою, яка пропонує на основі проведених 

спостережень, їх аналізу розроблення пропозицій, які є доцільними для 

підвищення ступеню відповідності ПТО цілям  державної та регіональної 

соціально-економічної політики.   

Поштовхом до розвитку партнерства між професійними навчальними 

закладами і роботодавцями стали значні дисбаланси на вітчизняному ринку 

праці, що є свідоцтвом того, що держава не може забезпечити якісну 

професійну підготовку фахівців у відповідності до вимог ринку праці.  

На сьогодні за даними Державної служби зайнятості приблизно 60% 

вакансій зорієнтовані на кваліфікованих робітників. Крім структурних 

дисбалансів роботодавці стикаються з низьким рівнем підготовки фахівців, що 

закінчили професійні навчальні заклади, відсутністю в них практичних 

навичок тощо. Якість професійної освіти має базуватися на задоволенні потреб 

ринку праці, а оцінювання учнів здійснюється не тільки на основі теоретичних 

знань, а й практичних умінь. Найбільш дієвими інструментами вирішення цих 

завдань є: 

 оновлення змісту ПО; 

  впровадження інноваційних технологій навчання; 

  забезпечення інформатизації та комп‘ютерізації; 

  вдосконалення кадрової політики;  

  оновлення нормативно-правової бази; 

  вдосконалення управління ПО; 

  фінансово-економічна діяльність; 

  співпраця з роботодавцями-замовниками кадрів. 
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Роботодавці зацікавлені у подібній співпраці не менше ніж ПНЗ. Адже 

висококваліфікований фахівець зведе до мінімуму адаптаційні затрати на 

робочому місці випускника професійного навчального закладу, а нестача 

кваліфікованих кадрів (як за професійною структурою, так і за рівнем 

професійних навичок) означає втрати у продуктивності праці, 

конкурентоспроможності, прибутковості, зростання власних затрат на 

перекваліфікацію робочої сили.  

Методики додаткового опитування роботодавців. 

Додаткові опитування роботодавців зазвичай надають набагато 

детальнішу інформацію про окремі спеціальності, ніж можна отримати з 

відстеження успішності випускників. Методика й підхід до опитування 

роботодавців також відрізнятимуться від останнього. Нижче подано короткий 

виклад методики для додаткового опитування роботодавців. Причини, які 

спонукають ваш навчальний заклад або окрему спеціальність провести таке 

опитування, можуть бути різними. Найголовніше, до розробки й проведення 

дослідження слід чітко визначити його мету та майбутнє використання 

результатів. 

Опитування роботодавців. 

Якість професійної освіти має базуватися на задоволенні потреб ринку 

праці, а оцінювання учнів здійснюється не тільки на основі теоретичних знань, 

а й практичних умінь. Найбільш дієвими інструментами вирішення цих 

завдань є: оновлення змісту ПО; впровадження інноваційних технологій 

навчання; забезпечення інформатизації та комп‘ютерізації; вдосконалення 

кадрової політики; оновлення нормативно-правової бази; вдосконалення 

управління ПО; фінансово-економічна діяльність; співпраця з роботодавцями-

замовниками кадрів . 

Інертність процесу професійної освіти збільшують ризики втрат, 

пов‘язаних з невідповідністю якості підготовки студентів ПНЗ і вимог ринку. 

Партнерство роботодавців з професійними навчальними закладами дає 
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можливість максимально швидко наблизити стандарти навчання до 

швидкозмінних потреб бізнесу та розділити з державою витрати на підготовку 

робочої сили спеціальним галузевим навичкам. 

Навіщо проводити додатково опитування роботодавців? 

Такі дослідження зазвичай проводяться з метою зробити тріангуляцію 

даних щодо ефективності викладання спеціальності або ретельніше з‘ясувати 

питання, яке виникло в результаті відстеження успішності випускників. Іноді 

опитування роботодавців проводиться окремо для тих спеціальностей, де 

очікуються значні зміни або впровадження нових технологій. Оскільки такі 

опитування вимагають значних ресурсів, їх розпочинають тільки у випадку, 

якщо очікувана інформація нагально необхідна.  

Додаткові опитування роботодавців зазвичай надають набагато 

детальнішу інформацію про окремі спеціальності, ніж можна отримати з 

відстеження успішності випускників. Методика й підхід до опитування 

роботодавців також відрізнятимуться від останнього. Нижче подано короткий 

виклад методики для додаткового опитування роботодавців.  

Причини, які спонукають ваш навчальний заклад або окрему 

спеціальність провести таке опитування, можуть бути різними. Найголовніше, 

до розробки й проведення дослідження слід чітко визначити його мету та 

майбутнє використання результатів. 

Методики додаткового опитування роботодавців. 

Методика проведення опитування роботодавців містить чимало спільних 

елементів з відстеженням професійного успіху випускників. Опитування 

повинно охоплювати якомога більше роботодавців та намагатись досягти 

високого відсотку повернення відповідей. Роботодавців для опитування можна 

визначити різними шляхами. Один із способів – збирати інформацію про них в 

рамках відстеження успішності випускників. У такому випадку можна просити 

їх вказувати своїх роботодавців. Після цього потрібно скласти список, до якого 

варто додати роботодавців, не згаданих випускниками але про яких 
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достеменно відомо, що вони взяли на роботу вашого випускника. Нерідко 

прізвища роботодавців підказують викладачі та майстри виробничого 

навчання. Крім того, допомогти в складанні списку можуть члени 

консультативної ради зі спеціальності (професії).  

Додаткові опитування роботодавців можна проводити різними шляхами. 

Один із способів – розробка анкети, яка надсилається поштою до роботодавців, 

визначених для участі в дослідженні. Вслід за поштовим опитуванням 

проводиться телефонне інтерв‘ю. У деяких випадках основна увага 

приділяється телефонному опитуванню. При цьому анкети надсилаються 

роботодавцеві заздалегідь, що дає йому час підготуватись до телефонного 

інтерв‘ю. У випадку, якщо для даної професії представлено небагато 

роботодавців, можна провести особисті співбесіди. Їх слід використовувати за 

найменшої можливості оскільки вони є найефективнішим методом 

опитування. Проте не завжди роботодавці готові виділити час для особистої 

зустрічі з вами.  

Оскільки мета та призначення додаткових опитувань роботодавців 

можуть бути досить різними, в залежності від інформації, яку слід отримати, 

так само відрізняються й питання. Зазвичай потрібно отримати відомості про 

навички, професійні знання й виробничі установки випускників та їх 

відповідність конкретній професії або робочим операціям. Крім того, 

запитується інформація про  наявні робочі місця та спеціалізації в рамках 

певної професії. Залежно від мети опитування, навчальний заклад може 

зібрати й іншу додаткову інформацію, не описану вище. 

Оприлюднення та використання результатів відслідковування фахового 

успіху випускників.  

Наступний етап після моніторингу професійного успіху випускників та 

обробки даних – це представлення результатів опитування відповідній 

аудиторії в доступному для тлумачення форматі. Перш ніж розробляти процес 
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звітування, важливо передивитись мету дослідження, адже вона визначає 

спосіб представлення інформації, а також те, кому її представляти.  

Модель опитування, яку ми розглянули вище, мала кілька завдань: 

1) визначити рівень задоволеності випускників результатами навчанням з 

метою вдосконалити викладання на даній спеціальності (професії); 

2) визначити рівень працевлаштованості випускників на підприємствах та 

галузі, в яких вони працюють, з метою підтвердити ефективність роботи 

професійного навчального закладу та ступінь відповідності навчання за 

спеціальністю (професії) стандартам робочого місця; 

3) отримати інформацію, яка допоможе абітурієнтам обрати майбутню 

професію та відповідну спеціальність. 

Якщо брати до уваги ці завдання, зрозуміло, що аудиторією для звіту про 

результати проведеного дослідження є педагогічні працівники, що готують 

робітників за даною професією, адміністрація та керівники ПНЗ, фінансуючи 

організації, а також майбутні учні, які шукають інформацію для вибору 

майбутньої професії.  

Для представлення інформації педагогічним працівникам та керівництву 

професійно-технічного навчального закладу готується детальний звіт, який 

містить конкретні відомості про відповіді респондентів за окремими 

спеціальностями (професіями). В центрі уваги звітів за спеціальностями 

лежить рівень задоволеності випускників результатами навчанням, рівень 

зайнятості на ринку праці та галузі, в яких вони працюють. Дирекція ПНЗ 

отримує як інформацію щодо всього навчального закладу, так і окремої 

професії, що допомагає їм оцінити свою діяльність як закладу в цілому. 

Організації, які забезпечують фінансування, в даному випадку 

Міністерство науки і освіти, управління облдержадміністрації, менше 

цікавляться інформацією за окремими спеціальностями (професіями), їм 

швидше потрібні відомості про результати роботи навчального закладу, що 

дозволяє їм оцінити ефективність його діяльності. Ті, хто надають фінанси, 
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шукають інформацію, яка б дозволила їм визначити ефективність 

капіталовкладень. У даному випадку звіт представлятиме більш детальні 

відомості про загальний рівень працевлаштування, рівень задоволеності 

навчанням тощо. 

Потенційні учням потрібна інформація переважно про рівень 

працевлаштування, задоволеність навчанням та його відповідність реальним 

вимогам робочого місця. В даному випадку їм знадобляться відомості за 

окремими професіями. 

Форма звіту визначається кінцевою аудиторією та видами представленої 

інформації. Інформацію слід відкрити для публічного доступу за допомогою 

Інтернету, який швидко стає доступним і відносно недорогим ресурсом для 

широкої аудиторії. Значення конкретних результатів набагато легше 

сприймається, якщо представити його в графічній формі.   

Використання результатів моніторингу професійного успіху випускників 

Результати моніторингу професійного успіху випускників 

використовуються багатьма способами та на багатьох рівнях. Використання 

результатів визначається, як правило, до розробки самого дослідження та 

загалом стає імпульсом до його проведення. В цілому, результати відстеження 

успішності випускників використовуються для оцінки ефективності діяльності 

професійного навчального закладу, або, в деяких випадках, окремих 

спеціальностей (професій) в досягненні поставлених завдань.   

Ряд ПНЗ використовують результати моніторингу професійного успіху 

випускників для підтвердження ефективності в досягненні задекларованої 

мети «підготовки учнів до працевлаштування в тих сферах, де існують робочі 

місця». Результати представляються ключовим зацікавленим сторонам, 

переважно організаціям, що замовляють підготовку фахівців, в рамках 

стратегії забезпечення постійного фінансування. Крім того, результати за 

окремими професіями та сферами використовуються як джерело інформації 
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про ринок праці, що допомагає вступникам та відповідальним за 

профорієнтацію обирати майбутню професію.  

Беручи до уваги важливість використання результатів та наслідки, які це 

може мати для навчального закладу та окремих спеціальностей, слід бути 

надзвичайно обережними. Достовірність даних про моніторинг професійного 

успіху випускників є першочерговою, тому будь-яке представлення 

результатів повинно чітко вказувати на достовірність та можливість коливань, 

для того щоб особи, які прийматимуть суттєві рішення на основі цих 

відомостей, були достатньо поінформовані.  

Те, як ви використовуєте результати моніторингу професійного успіху 

випускників, залежатиме від мети дослідження. Тим не менше, як вже було 

сказано, важливо брати до уваги достовірність даних перш ніж 

використовувати їх для прийняття рішень щодо професії. В деяких випадках 

дані можна підтвердити більш достовірними, або провести опитування 

роботодавців за відповідною професією.  

Беручи до уваги різноманітність використанні результатів моніторингу 

професійного успіху випускників у різних контекстах, краще за все дослідити 

цю сферу, створивши власну стратегію.  

Завдання і запитання для самоконтролю та обговорення: 

4. Порівняйте три види опитувань. 

5.  Оберіть метод або методи, які найкраще підходять для вашого 

дослідження та вкажіть, на чому ґрунтується ваш вибір. 

6.  Перерахуйте переваги й недоліки наступних видів запитань: 

 коротка відповідь; 

  на вибір; 

  шкала оцінювання; 

  так / ні. 
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7. Розробіть стратегію проведення додаткового опитування роботодавців 

для конкретної професії у вашому ПНЗ. 

8. Дайте відповідь на наступні питання відносно опитування, яке ви повинні 

розробити: 

а). Для чого ви проводите опитування?  

б). Яку ви хотіли б отримати інформацію?  

в). Хто буде проводити дослідження?  

д). Яку ви будете використовувати методику? Оберіть з-поміж наступних: 

2.1. поштове опитування;  

     2.2. телефонне опитування; 

2.3.  особисте інтерв‘ю; 

2.4.  поєднання методик,  

6. Опишіть, як ви будете використовувати результати опитування після його 

завершення? 

Завдання для самоконтролю. 

Інструкція: виконавши наступну вправу, ви повторите різні фактори 

розробки стратегії, яку можна використовувати з урахуванням унікальних 

потреб вашого ПТНЗ. 

1. Переглянувши мету власного дослідження, розробіть стратегію 

використання його результатів. 

2. На якому рівні будуть використовуватись результати моніторингу 

професійного успіху випускників:  

- на рівні професійного навчального закладу; 

- на рівні окремої професії; 

- на рівні окремого на рівні окремої підрозділу?  

3. Яка сфера застосування або вид рішень, які базуватимуться на результатах 

дослідження? 

4. Які питання слід задавати стосовно достовірності даних перш ніж приймати 

рішення на основі результатів дослідження? 
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5. Які стратегії ви впровадили або яких вжили заходів, якщо існують 

застереження щодо достовірності результатів дослідження? 
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ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА 

ОБГОВОРЕННЯ: 

1.  Порівняйте три види опитувань. 

2.  Оберіть метод або методи, які найкраще підходять для вашого 

дослідження та вкажіть, на чому ґрунтується ваш вибір. 

3.  Перерахуйте переваги й недоліки наступних видів запитань: 

 коротка відповідь; 

  на вибір; 

  шкала оцінювання; 

  так / ні. 

9. Розробіть стратегію проведення додаткового опитування роботодавців для 

конкретної професії у вашому ПТНЗ. 

10. Дайте відповідь на наступні питання відносно опитування, яке ви повинні 

розробити: 

http://www.proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/7438/
http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/ukrainskii-vip.htm
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а). Для чого ви проводите опитування?  

б). Яку ви хотіли б отримати інформацію?  

в). Хто буде проводити дослідження?  

д). Яку ви будете використовувати методику? Оберіть з-поміж наступних: 

2.1. поштове опитування;  

     2.2. телефонне опитування; 

2.3.  особисте інтерв‘ю; 

2.4.  поєднання методик,  

6. Опишіть, як ви будете використовувати результати опитування після його 

завершення? 

Завдання для самоконтролю. 

Інструкція: виконавши наступну вправу, ви повторите різні фактори 

розробки стратегії, яку можна використовувати з урахуванням унікальних 

потреб вашого ПТНЗ. 

 

6. Переглянувши мету власного дослідження, розробіть стратегію 

використання його результатів. 

7. На якому рівні будуть використовуватись результати моніторингу 

професійного успіху випускників:  

- на рівні професійного навчального закладу; 

- на рівні окремої професії; 

- на рівні окремого на рівні окремої підрозділу?  

8. Яка сфера застосування або вид рішень, які базуватимуться на результатах 

дослідження? 

9. Які питання слід задавати стосовно достовірності даних перш ніж приймати 

рішення на основі результатів дослідження? 

10. Які стратегії ви впровадили або яких вжили заходів, якщо існують 

застереження щодо достовірності результатів дослідження? 
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Інструкція: виконавши наступну вправу, ви вивчите різні фактори розробки 

стратегії, яку можна використовувати з урахуванням унікальних потреб 

вашого навчального закладу. 

 

1.  Переглянувши мету власного дослідження, розробіть стратегію 

використання його результатів. 

2.  На якому рівні будуть використовуватись результати моніторингу 

професійного успіху випускників:  

•  на рівні професійного навчального закладу; 

•  на рівні окремої спеціальності (професії); 

•  на рівні окремого підрозділу?  

3. Яка сфера застосування або вид рішень, які базуватимуться на результатах 

дослідження? 

4.  Які питання слід задавати стосовно достовірності даних, перш ніж 

приймати рішення на основі результатів дослідження? 

5.  Які стратегії ви впровадили або яких вжили заходів, якщо існують 

застереження щодо достовірності результатів дослідження? 

 

Практичне завдання:  

1.  Розробіть стратегію проведення додаткового опитування роботодавців для 

конкретної спеціальності (професії) у вашому професійному навчальному 

закладі. 

2.  Дайте відповідь на наступні питання відносно опитування, яке ви повинні 

розробити: 

а) Для чого ви проводите опитування?  

б) Яку ви хотіли б отримати інформацію?  

в) Хто буде проводити дослідження?  

д) Яку ви будете використовувати методику?  

Оберіть з-поміж наступних: 

2.1. поштове опитування;  
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     2.2. телефонне опитування; 

2.3.  особисте інтерв‘ю; 

2.4.  поєднання методик. 

3. Опишіть, як ви будете використовувати результати опитування після його 

завершення? 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ: 

1.  Аналіз регіонального ринку праці – вимога часу при  відкритті підготовки 

кваліфікованих робітників з нової професії. 

2.  Соціальне партнерство професійних навчальних закладів. 

3.  Відбір методики та результати відстеження професійного успіху 

випускників професійних навчальних закладів. 

4.  Регіональні ради стейкхолдерів. 
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Додаток А 
 

 

АНКЕТА 

вступника до професійного навчального закладу 

 

ШАНОВНИЙ ВСТУПНИКУ! 

Ми раді вітати Вас саме в нашому прославленому професійно-технічному 

навчальному закладі. Просимо дати відповіді на де-кілька запитань цієї анкети. Це 

надасть нам можливість краще познайомитися та у подальшому спланувати нашу спільну 

роботу. 

Просимо Вас відмітити позначками [, +] обрані Вами відповіді: 

1. Ви обрали саме наш ПТНЗ,  тому що бажаєте:  

а здобути першу професію  

б перекваліфікуватись  

в підвищити кваліфікацію  

2. Ви обрали саме цю професію, тому що:  

а порада батьків  

б професія є престижною  

в не вступив /ла/ до ВНЗ  

3. Чому Ви обрали саме наш ПНЗ?  

а можливість працевлаштуватися  

б короткий термін навчання  

в більше нікуди не прийняли  

4. Які Ваші плани після закінчення нашого ПНЗ?  

а працювати за направленням  

б навчатись далі  

в планів не маю  

Просимо надати дані про себе: 

1. Ваша стать  

а Жіноча  

б чоловіча  

2 Ваш вік  

а 14 - 15 років  

б 16-19 років  

в 20-30 років  

3. Освіта  
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а базова середня  

б повна середня  

в базова вища  

4. Ваш місце проживання:  

а Область  

б Район  

в Населений пункт  

5. Чи маєте Ви потребу в наданні гуртожитку?  

а. так  

б ні  

6. Маєте соціальний статус  

А сирота  

Б інвалід  

В постраждалий внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС  

 

Дякуємо за Ваші відповіді! 
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Додаток Б 

АНКЕТА 

ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ШАНОВНИЙ ВИПУСКНИКУ! 

Ми раді привітати Вас із успішним закінченням нашого професійно-технічного навчального 

закладу. Просимо Вас надати відверті відповіді на де-кілька запитань нашої анкети. Дякуємо за 

допомогу в участі по  покращенню якості професійної освіти. Анонімність гарантуємо. Поставте, 

будь-ласка, позначку [, +] біля обраної Вами відповіді. 

1. Яку професію Ви отримали:  

2. Яка була тривалість Вашого навчання  

а 6 місяців  

б 10 місяців  

в 3 роки 4 місяців  

3. Чи задоволені Ви навчанням у нашому ПНЗ?  

а так  

б ні  

в не зовсім  

4. Чому Ви поступили саме у наше ПНЗ?  

а мав повну інформацію про умови навчання й працевлаштування  

б мені порадили мої друзі, що раніше закінчили ПНЗ  

в не поступив до ВНЗ  

5. Як на Вашу думку спланована навчальна діяльність учнів:  

а Навчальне середовище доброзичливе і дружнє  

б Навчальна діяльність напружена й складна  

в Достатня кількість практичних занять  

6. Ваша оцінка викладання теоретичного циклу предметів   

а педагоги індивідуально підходять до проблем учнів  

б застосовуються різноманітні форми та види навчання   

в під час занять є можливість висловити свою думку  

7. Як, на Вашу думку, відбувається оцінювання знань учнів?  

а учнів інформують про те, як будуть оцінювати їх знання  

б оцінювання є об‘єктивним  

в це завжди для учнів було несподіванкою  

8. Чи достатньо ви були забезпечені навчальними матеріалами?  

а під час занять використовували різноманітний роздатковий матеріал  

б у бібліотеці є достатньо необхідних матеріалів та ресурсів  

в викладачі не мали достатніх навчальних ресурсів, обладнання застаріле  

9. Чи доступний для Вас був навчальний матеріал?  

а навчальні матеріали не несуть образливого змісту (культурного, 

політичного, релігійного, расового) 

 

б навчальні матеріали (тексти, робочі зошити,  роздаткові матеріали, тощо) 

доречні та відповідають змісту навчання 

 

в викладання предметів є задовільним  

10. Чи достатньо обладнані навчальні кабінети?  

а майстерні /лабораторії обладнані достатньо  



52 

 

б кількість комп‘ютерів достатня але доступ до них обмежений  

в Багато приміщень потребує ремонту  

 

Просимо заповнити таблицю, яка дасть нам можливість з‘ясувати наскільки ви є 

обізнаними по додаткові послуги нашого ПНЗ 

 

№ Послуги Поінформовані Користувалися Рівень задоволеності 

    100

% 

50 

% 

0 % 

1 Консультації у навчанні      

2 Професійні поради      

3 Допомога у 

працевлаштуванні 

     

4 Бібліотека      

5 Можливість отримання 

довідок 

     

6 Виховні та розважальні 

заходи 

     

7 Медичне обслуговування      

8 Учнівська рада (комітет), 

профспілка 

     

9 Гуртожиток      

10 Гаряче харчування      

Поінформуйте про себе: 

1. Стать  

а жіноча  

б чоловіча  

2. Вік  

а 17-18  

б 20-25  

в 25-30  

3. Соціальний статус  

а Сирота  

б Інвалід  

в З багатодітної сім‗ї  

4. На момент закінчення навчання Ви знаєте де будете працювати?  

а так  

б ні  

Додаткові коментарі або пропозиції щодо вдосконалення програми навчання 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

Дякуємо Вам за співпрацю і бажаємо успіху! 
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Додаток В 
АНКЕТА 

вивчення стану соціального партнерства ПНЗ і роботодавців 
 

Шановний роботодавцю! 

ПНЗ проводить вивчення проблеми збалансування пропозицій нашого навчального закладу з 

потребами підприємств регіону. Результати даного анкетування будуть ретельно вивчені й включені 

до бізнес-плану ПНЗ. Інформація, зібрана в рамках  цього дослідження, буде узагальнена та 

використана тільки в наукових цілях. Анонімність та конфіденційність гарантуємо. 

Ми будемо вдячні за Ваші щирі відповіді та пропозиції. Поставте позначку [, +]  біля обраної 

Вами відповіді. 

1 
До якої форми власності належить Ваше підприємство? 

 

а 
державне 

 

б комунальне  

в приватне  

2. До якої організаційно-правової форми належить Ваше підприємство?  

а 
відкрите акціонерне товариство 

 

б закрите акціонерне товариство  

в колективне підприємство  

д державне підприємство  

ж приватне підприємство  

3 Який основний вид діяльності Вашого підприємства:  

а 
виробництво 

 

б будівництво  

в сільське господарство  

д транспорт  

ж торгівля і харчування  

з інформаційні та комунікаційні технології   

і інші  

4. 
Який головний продукт Вашого підприємства? 

 

5. 
Скільки років працює Ваше підприємство? 

 

а менше одного року  

б 3-5 років  

в 10 і більше років  

6. Вкажіть кількість робочих місць на Вашому підприємстві (за 

бажанням): 

 

а до 10 чол.  

б від 50 до 100 чол.  

в від 500 і більше  

7. Які професії представлені на Вашому підприємстві (назвіть до 10 

найважливіших) та скільки працівників кожної з них? 

 

1   6  

2   7  
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3   8  

4   9  

5   10  

8. 
Чи є у Вас сьогодні потреба в додаткових кваліфікованих робітниках? 

 

а 
Так 

 

б Ні  

в Не володію питанням  

9. Якщо так, то яких професій (назвіть до 10 найважливіших) і в якій 

кількості? 

 

1   6  

2   7  

3   8  

4   9  

5   10  

10. Чи задоволені ви в цілому рівнем професійної підготовки випускників 

нашого ПНЗ? 

 

а 
так 

 

б ні  

в не аналізували  

11. Чи задоволені Ви в цілому особистими якостями випускників 

(старанність, сумлінність, тощо)? 

 

а так  

б ні  

в не аналізували  

12. Ваше підприємство  має досвід співпраці з нашим ПНЗ?  

а так  

б ні  

в не знаю  

13. 
Якщо так, то просимо оцінити ступінь ефективності співпраці 

 

а ефективна  

б формальна  

в не ефективна  

14. Чи був у Вашого підприємства попередній досвід співпраці щодо 

підготовки та працевлаштування випускників з інших ПТНЗ? 

 

а 
так 

 

б ні  

в не знаю  

15. 
Якщо ―так‖, просимо оцінити ступінь ефективності цієї співпраці 

 

а ефективна  

б формальна  

в не ефективна  

16. Підготовку за якими професіями, на Вашу думку, слід покращити  
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сьогодні та у наступні п’ять років (назвіть до 10 найважливіших)? 

1  6 

2  7 

3  8 

4  9 

5  10 

17. Навчанню яким навичкам слід приділяти більше уваги під час 

навчання? 

 

а навичкам культури праці  

б управлінським навичкам  

в виробничим навичкам   

18. Якими є ваші пропозиції щодо покращення підготовки працівників для 

Вашого підприємства? 

 

а   

б   

в   

19. Чи зміниться в наступному році кількість робочих місць на Вашому 

підприємстві: 

 

а збільшиться  

б скоротиться  

в не зміниться  

20. Чи Ви  очікуєте протягом наступного року надлишок робочої сили за 

деякими професіями? 

 

а 
Так 

 

б На  

в На аналізували  

21. 
Якщо так, то за якими (назвіть до 10 найважливіших) і в якій 

кількості? 

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

22. Які професії будуть потрібні Вашій галузі протягом наступних п‘яти років 

(назвіть до 10 найважливіших)? 

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

23. Чи   готові Ви внести свій вклад у покращення якості професійної 

освіти та ресурсів нашого ПНЗ? 

 

а 
матеріали / обладнання 

 

б матеріальні інвестиції  

в інтелектуальна допомога, консультування  
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24. Просимо залишити (за згодою) контактну інформацію. Це допоможе 

нам і в подальшому залучати Вашу думку до аналізу та соціального 

партнерства. 

 

 

П., І., П 

 

 посада  

   

   

 E-meil:  

 

Дякуємо за співпрацю!  Ви нам дуже допомогли. 
 

 

 

Відомості про автора 

Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

кафедра державної служби і менеджменту освіти Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, м. Київ 

Контактні телефони: 

служб. 481-38-46 
 




