
Чому ви обрали цю спеціальність?

15 ответов

2 Чи жалкуєти Ви про вибір своєї спеціальності?

15 ответов

100%

•  Мріяв/ла з дитинства

•  Нав'язали батьки

•  Інтерес до обраної професії

•  Престиж даної професії

•  професія дає можливість добре 
заробляти

•  не думали

•  Ні. ні краплі не жалкую

•  В цілому не жалкую, проте хотілось би 
іншу спеціалізацію

•  Жалкую, але все одно хочу займатись 
чимось спорідненим

•  жалкую, це зовсім не моє

•  жалкую, але довчусь та бути 
отримувати другу вищу освіту



Чи приносять заняття зі спеціальності Вам радість, чи це просто засіб майбутнього 
доходу?

15 ответов

•  Так, мені подобаються ці заняття

•  За настроєм, інколи просто немає 
бажання щось робити

•  Б залежності від конкретної 
направленності

•  Ні. це виключно засіб заробітку

Чи змінились Ваші уявлення про обрану спеціальінсть за період навчання у виші?

15 ответов

•  Так, в лучшу сторону

•  Так, деякі речі виявились кращими, 
ніж я очикував/ла

•  Так, деякі речі виявились гірше моїх 
сподівань

•  Так, в худшу сторону

•  Ні. не змінились



Вивчення дисциплін за спеціальністю є для Вас важкою задачею?

15 ответов

•  Так, я не в змозі встигати за 
навчальною програмою

•  Так, це цікаве, проте важке заняття

•  Ні. це не важко, все вкладається в мої 
часові рамки

•  Ні. в мене навіть залишається вільний 
час

Чи вважаєте Ви важкою навчальну програму?

15 ответов

•  Так, важкість програми не дозволяє 
зрозуміти ї ї  цілком

•  Важкість помірна, але можливо все 
вчасно зробити

•  Ні. учбова програма не виявляє 
складності в ї ї  опануванні

•  важко відповісти

53,3%



Чи займаєтесь Ви додатково (читаєте літературу) за спеціальністю?

15 ответов

•  Так, з метою підвищення якості моїх 
робіт

•  Так, якщо це не складає важкості та 
витрат часу

•  тільки коли це необхідно для 
засвоєння планового навчального 
навантаження

•  Ні

Чи готові Ви навчатися та розвиватися за спеціальністю після закінчення університету?

15 ответов

•  Так, це невідмінний атрибут моєї 
професії

•  Так, від цього буде залежати моя 
зарплатня

•  Тільки в крайньому випадку

•  Ні. все необхідне повинні дати в 
університеті



Як ви думаєте, чи легко Вам буде працевлаштуватись за спеціальністю після закінчення 
університету?

14 ответов

•  Так, знань досить, щоб 
працевлаштуватись

•  Так, але необхідно буде отримати 
додаткові знання безпосередньо за 
професією

Ні. обов'язково необхідна додаткова 
практика, перед тим. як 
працевлаштуватись

•  Ні це не легко

Чи готові Ви виконувати в майбутньому частину роботи вдома (поза робочий час)?

15 ответов

•  Так, якщо це будуть цікаві проекти

•  так, для того щоб зекономити час на 
роботі

•  Так, якщо це буде додатково 
оплачуватись

•  Ні. я не хочу займатись вдома 
робочими справами



Чи збираєтесь Ви в майбутньому працювати за спеціальністю?

15 ответов

Що важливе для Вас в майбутній професії?

15 ответов

•  Умови праці

•  зарплата

•  Задоволення від роботи

•  Можливість бути в колективі

•  Самовдосконалення



Ваш курс

15 ответов

Ваша стать:

15 ответов

• 1 
•  2
• 3
•  4

•  5

•  б

•  жіноча

чоловіча


