ШАНОВНИЙ ВИПУСКНИК!
Державний навчальний заклад «Донецький центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості» (далі – ЦПТО ДСЗ) проводить дане опитування з метою
об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників. Результати опитування
допоможуть покращити зміст освіти та рівень підготовки робітничих кадрів на базі нашого
навчального закладу.
Просимо Вас заповнити цю анкету та повернути її нам у конверті, який додається, до
24.11.2017 року. Ваші відповіді є конфіденційними.
Якщо Ви отримали кваліфікацію з двох і більше професій, то відповідь можна
надавати за однією із них.
Ми будемо дуже вдячні за Вашу підтримку і співпрацю.
З повагою,
Директор ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ»

Р.Є Амельченко

6. Зазначте, чи навчання в ЦПТО ДСЗ сприяло подальшому працевлаштуванню?
_____________ так;
_____________ ні.
7. Якщо не сприяло, то з якої причини? (відповідь надається у разі відповіді «ні» на
питання № 6)
____________ низький рівень організації навчання;
____________ не бажання працювати за обраною професією;
____________ відсутність вакансій за отриманою професією;
____________ інше
(зазначте)_______________________________________________________.
8. Скільки спроб працевлаштуватися Ви зробили після завершення навчання в
ЦПТО ДСЗ? (виберіть лише одну відповідь)
____________ одна;
____________ дві;
____________ три і більше.

Анкета
1. Назва професії (або напрям підготовки), яку Ви отримали.
(вказати професію (напрям підготовки) за якою здійснювалася підготовка в ЦПТО ДСЗ)
___________________________________________________________________.
2.

Ваша стать: ________чол. _________жін.

3. Скільки Вам років?
___________ до 20 років ;
___________ від 21 до 35 років;
___________ від 36 до 45 років;
___________46 та більше років.
Яке твердження найкраще описує причини, за яких Ви обрали цю професію
(напрям підготовки)? (можливість обрання декількох відповідей)
____________ існує велика ймовірність бути працевлаштованим за даною професією;
____________ договір на працевлаштування;
____________ потреба в удосконаленні професійної майстерності;
____________ достойна заробітна плата;
____________ інші причини
(зазначте)__________________________________________________________.
4.

Вкажіть свій рівень задоволення від навчання за професією (напрямом
підготовки) (виберіть лише одну відповідь):
1)____________ дуже незадоволений;
2)____________ незадоволений;
3)____________ задоволений частково;
4)____________ задоволений;
5)____________ дуже задоволений.
У разі вибору відповідей 1-3 надайте будь-ласка коментар__________________
____________________________________________________________________

9. Чи працевлаштовані Ви на даний час?
_________так;
_________ні.
Якщо обрано відповідь «ні», то наступне питання – № 14.
10. Якщо Ви працевлаштовані на даний час, то чи працюєте Ви за отриманою під
час навчання в ЦПТО ДСЗ професією (напрямом підготовки)?
_________так;
_________ні.
Якщо обрано відповідь «так», то наступне питання №12.
11. Які з зазначених тверджень найкраще описують причини, за яких Ви не
працевлаштувалися за отриманою в ЦПТО ДСЗ професією (напрямом
підготовки)?(можливість обрання декількох відповідей)
__________ працевлаштування є сезонним;
__________ недостатньо досвіду;
__________ потрібне подальше навчання;
__________ відсутність вакансій;
__________ низький рівень заробітної плати;
__________ відсутня перспектива отримання житла;
__________ інші причини
(зазначте)__________________________________________________________.

5.

12. Якщо Ви працевлаштовані на даний час, то як швидко після завершення
навчання Ви отримали робоче місце? (виберіть лише одну відповідь)
____________ до 1місяця;
____________ від 1 до 3 місяців;
____________ від 3 до 6 місяців;
____________ понад 6 місяців
(зазначте) ________________________________________________________.

13. Де знаходиться робоче місце, куди Ви працевлаштувалися після завершення
навчання в ЦПТО ДСЗ? (виберіть лише одну відповідь)
____________ за місцем проживання;
____________ поза межами області, де Ви проживаєте;
____________ м. Київ.
14. Якщо Ви працевлаштувалися поза межами області, де Ви проживаєте, зазначте
причину пошуку роботи поза межами області?(можливість обрання декількох
відповідей)
___________ кращі умови праці;
___________ вищий рівень заробітної плати;
___________ більше можливостей для розвитку;
___________ сімейні обставини;
___________ інше
(зазначте)__________________________________________________________.
15. Що б Ви хотіли покращити у навчанні в ЦПТО ДСЗ за отриманою Вами
професією (напрямом підготовки)? (можливість обрання декількох відповідей)
__________ теоретичну підготовку;
__________ практичну підготовку;
__________ інше
(зазначте)__________________________________________________________

ДЯКУЄМО!
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