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кількість, 
осіб

відсоток від 
фактичного складу, 

%

Взяли участь в опитуванні 37 80%
Фактичний склад студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, які навчаються на ОП

46

СТАТИСТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти 

ЩОДО ГОТОВНОСТІ ПРОДОВЖУВАТИ НАВЧАННЯ У МАГІСТРАТУРІ

       Опитування проводилось  на засадах добровільності та збереження анонімності респондентів за 
допомогою системи онлайн опитувань LimeSurvey.
       Репрезентативний  відсоток обраховувався базуючись на кількості респондентів опитування.



кількість відсоток

90%-100% 12 32%
70%-89% 20 54%
50%-69% 4 11%

менше 50% 1 3%

1. Який % знань, навичок і умінь, які Ви отримуєте в ЦДУ ім. В. Винниченка, відповідають, на 
Вашу думку, завданням і фаховим компетентностям Вашої майбутньої професії?

3%менше 50% 

1. Який % знань, навичок і умінь, які Ви отримуєте в ЦДУ ім. В. Винниченка, відповідають, на Вашу 
думку, завданням і фаховим компетентностям Вашої майбутньої професії?

32%

54%

11%

90%-100% 

70%-89% 

50%-69% 



кількість відсоток

за обраною спеціальністю 29 78%
за спорідненою спеціальністю 1 3%

кардинально змінити спеціальність 0 0%
ні, не хочу далі навчатися 7 19%

2.Ви хотіли б Ви продовжити навчання після отримання диплому бакалавра?

за спорідненою 
спеціальністю 

3%

ні, не хочу 
далі навчатися 

19%

2.Ви хотіли б Ви продовжити навчання після отримання диплому бакалавра?

за обраною 
спеціальністю 

78%

кардинально змінити 
спеціальність 

0%



кількість відсоток

так, планую навчатися у магістратурі ЦДУ ім. В.Винниченка 24 65%
так, планую навчатися у магістратурі іншого ЗВО 3 8%

ні, не планую 7 19%
не знаю, ще не думав(-ла) 3 8%

3.Ви плануєте навчатися в магістратурі?

так, 
планую навчатися у 

магістратурі ЦДУ

ні, не планую 
19%

не знаю, ще не думав
(-ла) 
8%

3.Ви плануєте навчатися в магістратурі?

магістратурі ЦДУ
ім. В.Винниченка 

65%

так, планую навчатися у 
магістратурі іншого ЗВО 

8%

19%



кількість відсоток

так 24 65%
ні 2 5%

байдуже, для реалізації планів на майбутнє мені головне отримати ступінь 
магістра 2 5%

ще не цікавився(-лася) цим питанням 9 24%

4.Чи є в магістратурі нашого університету той напрямок наукових досліджень, який Вас 
цікавить?

так
65%ні 

6%

байдуже, для 
реалізації планів на 

майбутнє мені головне 
отримати ступінь 

магістра 
5%

ще не цікавився
(-лася) 

цим питанням
24%

4.Чи є в магістратурі нашого університету той напрямок наукових досліджень, який Вас 
цікавить?

кількість відсоток

отримано відповідей 5 14%
не відповіли на запитання 32 86%

Відповіді:
Юрист
Право
Політологія та міжнародне право
Юридичний напрямок
Юридичний, військовий, політичний

5.Який напрямок наукових досліджень Вас цікавить?
(Відповідь на запитання не має обов'язкового характеру)

6%5%



кількість відсоток

перспектива подальшого працевлаштування за фахом 25 68%
інтерес до наукової роботи 1 3%

більш висока оплата праці спеціаліста вищого освітнього рівня 9 24%
інше 2 5%

Відповіді:
складання ЄВІ
Це перспектива подальшого розвитку

6.Що, на Вашу думку, найбільше сприяє вступу до магістратури?

3%

24%

5%

інтерес до наукової роботи 

більш висока оплата праці спеціаліста вищого освітнього 
рівня

інше

9.Що, на Вашу думку, найбільше сприяє вступу до магістратури?

68%перспектива подальшого працевлаштування за фахом



кількість відсоток

низький рівень знань іноземної мови (англійської), що ставить під сумнів 
складання ЄВІ 24 65%

безперспективність отримання диплома вищого освітнього рівня (для роботи 
за фахом достатньо диплома бакалавра) 8 22%

корупційність викладачів, які викладають дисципліни у магістратурі 2 5%
інше 4 11%

Відповіді:
Вартість навчання
ЄВІ
Ціна на навчання на магістратурі
Недостатня мотивація деяких студентів

7.Що, на Вашу думку, може перешкоджати вступу до магістратури?
(Відповідь має множинний характер. Відсоток розраховується відносно кількості респондентів, які обрали даний варіант 

відповіді)

11%

корупційність викладачів, які викладають дисципліни у 

інше

7.Що, на Вашу думку, може перешкоджати вступу до магістратури?

65%

22%

5%

низький рівень знань іноземної мови (англійської), що 
ставить під сумнів складання ЄВІ 

безперспективність отримання диплома вищого 
освітнього рівня (для роботи за фахом достатньо 

диплома бакалавра) 

корупційність викладачів, які викладають дисципліни у 
магістратурі 



кількість відсоток

так 23 62%
ні 4 11%

мені байдуже 10 27%

8. Чи хотіли би Ви при навчанні у магістратурі брати участь в
подіях/стажуваннях/ініціативах закладів вищої міжнародної освіти?

так 

мені байдуже
27%

8. Чи хотіли би Ви при навчанні у магістратурі брати участь в
подіях/стажуваннях/ініціативах закладів вищої міжнародної освіти?

так 
62%

ні 
11%



кількість відсоток

так 8 22%
ні 26 70%

при навчанні в магістратурі не маю наміру писати кваліфікаційну роботу 3 8%

9.Чи Ви маєте наукові публікації, які могли б бути основою Ваших подальших досліджень?

так 
22%

ні 
70%

при навчанні в 
магістратурі не маю 

наміру писати 
кваліфікаційну роботу

8%

9.Чи Ви маєте наукові публікації, які могли б бути основою Ваших подальших 
досліджень?

70%



кількість відсоток

продовження Вашої кар’єрної перспективи 24 65%
можливість кращого працевлаштування 20 54%

ймовірність переймання закордонного досвіду 4 11%
кінцевий етап навчання 8 22%

фінансовий тягар 2 5%
це лише Ваше життя і родини не стосується 11 30%

10. Ваше навчання в магістратурі для Вашої родини – це:
(Відповідь має множинний характер. Відсоток розраховується відносно кількості респондентів, які обрали даний варіант 
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30%
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фінансовий тягар 

це лише Ваше життя і родини не стосується 

10. Ваше навчання в магістратурі для Вашої родини – це:
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