
ЗВІТ 

за результатами щорічного соціологічного дослідження «Абітурієнт-2017» 

Проблема професійного самовизначення стояла перед молоддю завжди, а 

сьогодні вона особливо актуальна, оскільки умови ринку праці, що швидко 

змінюються, ведуть до того, що більшість випускників не мають ясної життєвої 

перспективи, деякі з них поступають вчитися і працювати по спеціальності, яка 

не відповідає їх індивідуальним запитам. Для складання портрета абітурієнта 

НТУ «ХПІ» окрім визначення мотивів професійного вибору, самооцінки 

особистих здібностей, цілей навчання в НТУ «ХПІ», необхідно з'ясувати 

специфіку вибору ВНЗ і спеціальності, а також уявлення молоді про своє 

майбутнє. Об'єктом цього дослідження є абітурієнти НТУ «ХПІ». Предмет 

дослідження - мотиви отримання абітурієнтами вищої освіти, мотивація вступу  

до НТУ «ХПІ», мотиви вибору спеціальності, період формування професійного 

інтересу. 

Метою дослідження являється вивчення процесу професійного 

самовизначення абітурієнтів.  

В в ході дослідження необхідно було вивчити:  

- мотиви отримання абітурієнтами вищої освіти і вступу в НТУ " ХПИ";  

- мотиви професійного вибору абітурієнтів;  

- період формування інтересу молодих людей до обраної спеціальності 

(процес самовизначення, коли здійснений вибір спеціальності, ВНЗ);  

- специфіку вибору ВНЗ (яким по рахунку був НТУ «ХПІ», хто допоміг 

визначитися з вибором);  

- якість роботи приймальної комісії університету (ефективність, 

доброзичливість, оперативність, надання інформаційних послуг і так далі);  

- відношення абітурієнтів до виїзду за рубіж (на роботу, навчання, 

постійне місце проживання).  

Генеральна сукупність складає 1742 респондента (студенти І курсу), з них 

943 студенти бюджетної форми навчання, і 799 студентів контрактної форми. 

Опитано 576 студентів або 33% від загальної чисельності студентів першого 

курсу. З них 278 студентів бюджетної форми навчання і 298 студентів 



контрактної форми. 45,1% респондентів до вступу в НТУ «ХПІ» жили у 

обласному центрі, 26% - в районному центрі, 19% - в селищах міського типу і 

9,9% - в селі. Серед опитаних абітурієнтів 95,1% отримали середню освіту, а 

4,3% - середньо-спеціальну. Більшість першокурсників - 72,8% - відмітили, що 

в школі вчились на «4»,  13,5% були «відмінниками», 7,3% - «трієчниками». 

Всього 6,4% респондентів закінчили школу із золотою медаллю. Збір 

інформації в ході дослідження здійснювався методом анкетного опитування. У 

опитуванні брали участь студенти 14 факультетів НТУ «ХПІ». Опитування 

проводилося у вересні 2017 р. 

 

ВИСНОВКИ:  

1. Основним мотивом здобуття вищої освіти для абітурієнтів за останні 5 

років являється упевненість в тому, що вища освіта дасть можливість краще 

влаштуватися в житті. З 2000 по 2017 роки в цілому спостерігається стійка 

тенденція до збільшення значущості цього мотиву для респондентів (показник 

зростав з 68,1 % до 85,9 %). У в 2015 - 77,6%, а в 2016 - 75,2%, а в 2017 - 69,1% .  

2. Упродовж багатьох років дослідження одним з головних мотивів 

вступу до нашого вузу для більшості абітурієнтів була наявність в університеті 

спеціальності, по якій абітурієнт бажає отримати вищу освіту (63,8 % в 2010 р., 

57,1% - в 2013г, 55,7% - в 2014 р.). 

У 2016 як і в 2015 році основним мотивом вибору ВНЗ став «Високий 

міжнародний рейтинг НТУ «ХПИ» - з цієї причини в наш університет 

поступило 57,3% респондентів 2016 р., і 47,9% - у 2017 р.  

3. Серед мотивів професійного вибору абітурієнтів 2000-2015 р. одним з 

основних і стабільних є інтерес до обраної спеціальності. Цей показник 

коливається від 37,0 %  (у 2001 р.) до 56,6 %  (у 2010 р.). У 2016 році з цієї 

причини обрали спеціальність 68% студентів, а у 2017 - 74% респондентів 

відмітили цей мотив, як основній при виборі спеціальності і це максимальний 

показник за усі роки спостережень. Найбільше в майбутній професії 

респондентів притягає престижність професії і рівень оплати праці - 36,8% у 

2016 р., і 40,1% - у 2017 р. Також для 35,2% студентів-першокурсників 



важливий рівень оплати праці, а ще 30,7% абітурієнтів вважають за необхідне 

творчий підхід до роботи. 

4. У більшості абітурієнтів інтерес до спеціальності сформувався 

незадовго до вступу до ВНЗ (69,5% - в 2015 р. і 68,8% - в 2016 р. і 66,8% - в 

2017г.) і також є одним з найвищих за усі роки спостережень. Професійний 

вибір студентів, в першу чергу, здійснювався відповідно до власних 

переконань. Згідно з результатами дослідження, абітурієнти вибирають 

спеціальність самостійно. У 2015 році показник склав 57,9 %, в 2016 - 50,6%. У 

2017 р. 60,2% абітурієнтів зробили професійний вибір самостійно. Розкид 

показника за усі роки досліджень складає 18,5 %: найбільш низький показник 

зафіксований в 2005 році (44,8 %) і найбільш високий - в 2014 році (63,3%). 

Порадою батьків або родичів скористалися 28,8 % абітурієнтів, опитаних у 

2017 р. 

Більшість абітурієнтів готувалися до вступу за допомогою репетиторів - 

62,2% опитаних абітурієнтів відзначили цей факт.  

5. Для НТУ «ХПІ» першість в пріоритеті вступу була визначена 58,3% 

абітурієнтів, друге місце в пріоритеті для НТУ " ХПИ" - 16,1%, і третє - 9% 

респондентів. Таким чином можна сказати, що абітурієнти у більшості випадків 

цілеспрямовано вступали до нашого ВНЗ.  

6. Визначитися з вибором спеціальності 15,6% абітурієнтів допомогла 

інформація про спеціальність на спеціальних сайтах; 12,7% що поступають 

звернули увагу на рекламну кампанію спеціальних кафедр в ЗМІ і Інтернеті; а 

7,6% студентів визначилися з вибором спеціальності за допомогою Днів 

відкритих дверей, що проводяться в університеті. Ще 8,3% абітурієнтів 

прислухалися до думки друзів. Лише 3,6% студентів, що брали участь в 

опитуванні, сказали, що визначитися з вибором спеціальності допомогли 

заходи по профорієнтації, що проводяться в школі співробітниками 

спеціальних кафедр університету. 

При цьому, 64,8% респондентів відмітили, що навчаючись у НТУ «ХПІ» 

в першу чергу прагнутимуть отримати знання саме по своїй спеціальності, 

майже третина опитаних (30,4%) прагнутиме отримати знання в області 



соціально-гуманітарних дисциплін, а 27,8% - отримати знання, необхідні для 

створення власного бізнесу.  

7. Після закінчення НТУ «ХПІ» 41,5% опитаних хочуть бути знавцями 

своєї справи, працювати за фахом; 35,2% абітурієнтів планують виїхати за 

рубіж на роботу або подальше навчання; 34,2% респондентів хочуть бути 

затребуваними на ринку праці. При цьому, якщо у респондентів з'явиться 

можливість виїхати за рубіж, 42,4% з них сказали, що поїдуть на навчання або 

стажування і спробують там залишитися; 22,7% опитаних відмітили, що 

поїдуть працювати і також спробують залишитися. Всього 20,1% абітурієнтів 

сказали, що поїдуть за кордон на навчання і стажування, але потім обов'язково 

повернуться. 

При поданні документів у ВНЗ третина студентів - 33,9% - розглядали 

можливість навчання за кордоном.  

8. При поданні документів у більшості студентів проблем не виникло. 

Але 20,7 % респондентів відмітили, що виниклі проблеми були пов'язані зі 

збоєм електронної пошти (15,5%), чергою в приймальній комісії (5%). Всього 

2,3% опитаних абітурієнтів поскаржилися на те, що працівники приймальної 

комісії не змогли дати повну інформацію про спеціальність. 


