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Ста ту си вто рин ної за й ня тості сту дентів в
еко номічно му про сторі міста

Анотація

У статті на ве де но ре зуль та ти досліджен ня ста тусів і функцій вто рин ної за -
й ня тості сту дентів. Про ве де но аналіз мо ти ваційної струк ту ри вто рин ної за -
й ня тості сту дентів. Сфор муль о ва но та над а но ха рак те рис ти ку різно видів
мож ли вих ста тусів вто рин ної за й ня тості сту дентів. Здійсне но порівнян ня
ста тусів і функцій вто рин ної за й ня тості сту дентів на підставі те о ре тич но го 
уза галь нен ня та емпірич но го досліджен ня. За ре зуль та та ми досліджен ня за -
про по но ва но обґрун то ва ну кла сифікацію ста тусів вто рин ної за й ня тості сту -
дентів.

Клю чові сло ва: соціологія праці, сту д ентська мо лодь, вто рин на за й нятість
сту дентів, мо ти ваційна струк ту ра вто рин ної за й ня тості сту дентів

Пе рехід від цен тралізо ва ної еко номіки ра дя нсько-соціалістич но го типу 
до зміша ної, з еле мен та ми дер жав но го і рин ко во го реґулю ван ня, хоча ще й
не за вер шив ся, але має су перечливі за свої ми основ ни ми ха рак те рис ти ка ми
наслідки. Неґаран то ва ним, зок ре ма, ста ло вход жен ня й пе ре бу ван ня мо лоді 
на різно манітних рин ках праці, а не узгод женість якості й но мен кла ту ри ви -
щої про фесійної освіти з ви мо га ми та про по зиціями ре аль но го сек то ру еко -
номіки при зве ла до де валь вації дип ломів ба гать ох спеціаль нос тей та зрос -
тан ня без робіття се ред ви пус кників ви щих на вчаль них за кладів. Пос ту по во 
утво рив ся дис ба ланс на рин ках праці, що відтво рюється че рез інтен сив не
збільшен ня мас штабів підго тов ки дип ло мо ва них фахівців упро довж
останніх двох де ся тиріч, а та кож об ме жені мож ли вості пра цев лаш ту ван ня
за окре ми ми спеціаль нос тя ми. Ця інсти туціональ но зу мов ле на си ту ація та
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об ста ви ни, по в’я зані з фіна нсо во-ма теріаль ним ста ту сом батьківської ро ди -
ни, за пи та ми і по тре ба ми мо ло дих лю дей, об’єктив но зму шу ють сту дентів
вда ва ти ся до прак тич но го “зон ду ван ня” ринків праці, тоб то по ряд із на -
вчаль ною діяльністю шу ка ти місце праці й до дат ко вий дохід.

Досвід вив чен ня вто рин ної за й ня тості сту дентів

По чи на ю чи від 1990-х років вто рин на за й нятість сту дентів є пред ме том
чис лен них еко номіко-соціологічних розвідок у да льньо му та близь ко му за -
рубіжжі, а та кож в Україні. Чи не на й про дук тивнішим дже ре лом те о ре тич -
них на пра цю вань та емпірич ної інфор мації за ли ша ють ся “Journal of Edu -
cation and Work” (Ча со пис освіти і ро бо ти), що публікується у Ве ликій Бри -
танії, та “The Journal of Higher Education” (Ча со пис ви щої освіти) універ си -
те ту Ога йо США. Якщо уза галь ни ти ви яв лені й опи сані у публікаціях за -
леж ності та тен денції, то вони зво дять ся до двох на й важ ливіших.

По-пер ше, із пли ном часу мас шта би вто рин ної за й ня тості сту дентів
ма ють тен денцію до збільшен ня.

У се ре дині 2000-х років у Спо лу че них Шта тах Америки май же 50% сту -
дентів пра цю ва ли, тоді як у 1970-му вони ста но ви ли лише тре ти ну (34%)
[Riggert, Boyle et.al., 2006: р. 63]. Аналогічна си ту ація в Європі, де час тка та -
ких сту дентів варіює від 48% у Франції до 77% у Нідер лан дах [Hakkinen,
2004]. Обсте жен ня окре мих універ си тетів Ве ли кої Бри танії ви я ви ли, що
опла чу ва ною ро бо тою за й ма ють ся 70–80% тих, хто зареєстро ва ний на ден -
них освітніх про гра мах. Звісно, це не доб ровільний вибір, пе ре важ но зу мов -
ле ний зрос тан ням вар тості на вчан ня, цін на то ва ри, по слу ги та роз ва ги
[Hodgson, Spours, 2001].

Досліджен ня російських уче них та кож підтвер джу ють інтен сифікацію
про це су поєднан ня на вчан ня з різни ми фор ма ми тру до вої ак тив ності се ред
сту дентів ден ної фор ми на вчан ня. І.Ле лекіна в кан ди датській дис ер тації на -
во дить циф ри, згідно з яки ми у 2007 році час тка російських сту дентів, котрі
пра цю ють або ба жа ють пра цю ва ти, ста но ви ла 89% (досліджен ня на основі
реп ре зен та тив но го опи ту ван ня сту дентів чет вер тих курсів ден ної фор ми
на вчан ня дер жав них ВНЗ, опи та но 1712 осіб) [Ле ле ки на, 2007: с. 10]. М.Во -
ро на у своєму дослідженні 2007 року опи сує гру пу сту дентів, які ма ють
досвід поєднан ня ро бо ти і на вчан ня; вона охоп лює 74% (досліджен ня на
основі реп ре зен та тив но го опи ту ван ня сту дентів ден ної фор ми на вчан ня із
трьох вузів м. Са ра то ва, опи та но 300 осіб) [Во ро на, 2007: с. 15]. А.Родіоно ва
кон ста тує, що вто рин на за й нятість сту дентів має ма со вий ха рак тер: у тру до -
ву діяльність з різним рівнем інтен сив ності вклю че но 62% сту дентів (ем -
пірич не досліджен ня “Сту дент на рин ку праці: соціологічний аналіз”: реп -
ре зен та тив не опи ту ван ня 836 сту дентів ден ної фор ми на вчан ня семи ВНЗ
Росії, 2007 рік) [Ро ди о но ва, 2012: с. 23]. При цьо му різни ми ав то ра ми
підтвер дже но, що на стар ших кур сах пи то ма вага пра цю ю чих більша, ніж на
мо лод ших (дані опи ту ван ня сту дентів чо тирь ох ВНЗ Росії, досліджен ня на
основі реп ре зен та тив но го опи ту ван ня сту дентів ден ної фор ми на вчан ня,
опи та но 526 осіб, а та кож реп ре зен та тив но го опи ту ван ня сту дентів п’я тих
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курсів ден ної фор ми на вчан ня п’я ти ВНЗ м. Мур ма нська, 2009 рік, опи та но
595 осіб) [Тво ро го ва, 2003: с. 11–12; Цылев, 2012]. 

 Ре зуль та ти досліджень, про ве де них в Україні, підтвер джу ють за зна чені 
тен денції щодо по ши рен ня вто рин ної за й ня тості сту дентів. С.Сад риць ка
для 2005–2007 років на во дить циф ру 63%, що при па дає на тих, хто пра цює
під час на вчан ня у ВНЗ (Міжна род не досліджен ня “Вища освіта як чин ник
соціострук тур них змін: порівняль ний аналіз по стко муністич них суспільств” 
(2005–2007); за реп ре зен та тив ною вибіркою опи та но 3057 сту дентів ВНЗ
Украї ни та 780 сту дентів ВНЗ Біло русії; окрім того було опи та но 587 сту -
ден тів ВНЗ Росії за не реп ре зен та тив ною вибіркою) [Сад риць ка, 2008:
с. 527]. Схожі дані от ри ма ла Н.Вол ко ва (2009–2010) — 76% її сту дентів
поєдну ють на вчан ня з ро бо тою (дані опи ту ван ня на підставі не реп ре зен та -
тив ної вибірки сту дентів треть о го кур су ден ної фор ми на вчан ня Дніпро -
пет ро вської дер жав ної фіна нсо вої ака демії, опи та но 211 осіб) [Вол ко ва,
2010]. У 2010–2011 ро ках Інсти тут Гор шеніна брав участь у міжна род но му
об сте женні сту д ентської мо лоді різних країн світу (Росія, Поль ща, Ка зах -
стан). В Україні опи та но 5155 сту дентів 22 ви щих на вчаль них за кладів, і в
се ред ньо му тре ти на з них пра цю ва ли і на вча ли ся [Сту ден ты, 2010–2011].
Соціоло ги з Національ но го універ си те ту “Києво-Мо ги ля нська ака демія”
Л.Ма лиш та О.Ви ног ра дов у ко лек тивній мо ног рафії з про блем пе ре хо ду
від освіти до праці ствер джу ють, що у їхній вибірці, що реп ре зен тує мо лодь
віком від 15 до 34 років, яка за вер ши ла на вчан ня у 2001–2006 ро ках, 18% (за -
округ ле но) рес пон дентів мали ро бо ту ще до за вер шен ня на вчан ня, а 8%
мали ту саму ро бо ту після ви пус ку (реп ре зен та тивні опи ту ван ня чо ловіків і
жінок віком 15–34 роки, які закінчи ли без пе рер вне на вчан ня впро довж 2001–
2006 років, було про ве де не Київським міжна род ним інсти ту том соціології у
2007 році за про ек том “Пе рехід від освіти до ро бо ти”, опи та но 4123 осо би)
[Ма лиш, Ви ног ра дов, 2010: с. 144]. 

Розбіжності в оцінках помітні, про те ма ють по яс нен ня. Оче вид но, що
час тка за лу че них до вто рин ної за й ня тості за ле жить і від кур су на вчан ня, і
від спеціаль ності, і від те ри торіаль но го розміщен ня на вчаль но го за кла ду (у
сто лиці та ве ли ких містах ри нок праці більш роз га лу же ний і місткий). Важ -
ли во та кож, чи вра хо ву ють усіх, хто пра цює на мо мент опи ту ван ня, чи всіх,
хто вза галі коли-не будь пра цю вав. Га даю, не буде по мил кою вва жа ти, що
досвід праці під час на вчан ня ма ють при близ но дві тре ти ни сту дентів, а
постійно пра цює при близ но ко жен п’я тий.

По-дру ге, змінюється зна чимість окре мих груп мо тивів участі сту -
дентів у вто ринній за й ня тості.

У спеціальній літе ра турі розрізня ють кілька груп мо тивів. Одна з них
пе ре важ но утилітар на й вузь ко праг ма тич на. Ідеть ся, на сам пе ред, про за до -
во лен ня ма теріаль них по треб. Особ ли во ак ту аль ною в Україні вона була у
90-ті роки ми ну ло го століття, на піку соціаль но-еко номічної кри зи та знач -
но го об ме жен ня мож ли вос тей батьківської сім’ї фіна нсо во до по ма га ти сту -
ден тові/сту дентці. Мірою роз вит ку плат но го на вчан ня з’я ви ла ся і нова
стат тя ви датків, а у сту дентів — но вий мо тив до по мог ти бать кам і собі.

У Європі, зок ре ма у Ве ликій Бри танії, вто рин ну за й нятість сту дентів
пря мо по в’я зу ють з інсти туціональ ни ми змінами у фіна нсу ванні ви щої
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освіти, зок ре ма вве ден ням сис те ми освітніх кре дитів у ті самі 90-ті роки
[Апокин, Юдке вич, 2008: с. 100; Callender, Kempson, 1996: р. 41–56; Ford,
Bosworth, Wilson, 1995: р. 187–202; Sorensen, Winn, 1993: р. 48–65]. По чи на -
ти по га ша ти бор ги за освітній кре дит чи вно си ти по точні пла ти — та кою є
уста нов ка як євро пе йсько го, так і аме ри ка нсько го сту ден та [Kalenkoski,
Pabilonia, 2004]. Відзна чається та кож, що ті, хто пра цює, лег ше йдуть на нові
по зи ки: на явність ро бо ти явно додає їм соціаль ної впев не ності на на й ближ -
че май бутнє.

Російські дослідни ки та кож фіксу ють доміна нтну функцію мо ти ву ма -
теріаль но го за без пе чен ня по точ них по треб [Кон стан ти но ва, 2006: с. 16; Ка -
пе зи на, 2003: с. 88; Цы лев, 2012; Кон стан ти нов ский, Воз не сен ская, Че ред -
ни чен ко, 2001; Боль ша ко ва, 2005: с. 137]. Поєдну ва ти ро бо ту з на вчан ням,
щоби по кра щи ти умо ви ма теріаль но го існу ван ня, при та ман но й укр аїн -
ським сту ден там [Сад риць ка, 2008: с. 527]. Згідно з да ни ми досліджен ня
Інсти ту ту Гор шеніна, більшість сту дентів пра цю ють для того, щоб були до -
дат кові гроші на власні по тре би. Ви ня ток ста нов лять пра цю ючі сту ден ти
Ка зах ста ну, де важ ливішим є мо тив пра цю ва ти, щоб до по мог ти своїй ро дині 
(по над тре ти ну рес пон дентів), а намір опла ти ти на вчан ня при та ман ний
14,3% цих сту дентів [Сту ден ты, 2010–2011].

Та ким чи ном, ця гру па мо тивів фак тич но кон сти туює два відмінні ста -
ту си вто рин ної за й ня тості. Пер ший — егої стич ний, са мо цен тро ва ний, коли
за робітки спря мо ву ють суто на за до во лен ня по точ них про блем або їх тільки 
на це й вис та чає. Дру гий егої стич но-сімей ний, коли час ти ну до хо ду спря мо -
ву ють на до по мо гу близь ким і рідним. В Україні це умож лив люється на
етапі еко номічно го зрос тан ня. За та ких об ста вин сту ден ти здо бу ва ють
фіна н со ву не за лежність від батьківської ро ди ни, що дістає схва лю ван ня і з
боку батьків.

Інша гру па мо тивів вклю чає праг нен ня су час ної мо лоді до кар’єрно го
рос ту, виз нан ня та пре сти жу і свідчить про ба жан ня мо лоді здо бу ти їх за до -
по мо ги пев но го роду за нять. У на уковій періодиці в та ко му разі йдеть ся про
гру пу соціаль них мо тивів [Кон стан ти но ва, 2006: с. 17; Во ро на, 2007: с. 16;
Боль ша ко ва, 2005: с. 137] і фак тич но про здо бут тя сту ден та ми за вдя ки ро -
боті не гро шо вих ак тивів (не гро шо вих ре сурсів).

Ро бо та, навіть якщо вона не збігається зі спеціалізацією, дає змо гу роз -
ши ри ти сфе ри спілку ван ня, ділові кон так ти, на ко пи чи ти досвід, на явність
яко го час то є об ов’яз ко вою умо вою під час при й о му на ро бо ту в більшості
пре стиж них організацій і фірм. Сту ден ти свідомі важ ли вості до дат ко вої ро -
бо ти як та кої, що сприяє вста нов лен ню кон тактів і на ла год жен ню зв’язків:
до тре ти ни з них відзна ча ли це в ан ке тах [Тво ро го ва, 2003: с.15; Во ро на,
2007: с.16; Ро щин, 1995: с. 28–30]. Це підтвер джується й да ни ми об сте жен -
ня 2002 року сту дентів Пен зе нсько го дер жав но го універ си те ту (вибірка реп -
ре зен та тив на, опи та но 514 сту дентів) [Ка пе зи на, 2003: с. 92]. Аналогічні
свідчен ня от ри ма но 2000 року в рам ках про гра ми “Роз роб лен ня і реалізація
фе де раль но-реґіональ ної політики в га лузі на уки та освіти” Міністе рства
освіти Російської Фе де рації на ма теріалах все російсько го опи ту ван ня; опи -
та но 22 ВНЗ Росії, N = 1812 сту дентів [Кон стан ти нов ский, Воз не сен ская,
Че ред ни чен ко, 2001]. Така сама час тка укр аїнських, російських, ка за хських
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і по льських пра цю ю чих сту дентів ука зу ють на важ ливість са мо ре алізації на
ро боті та зна чен ня друж ньо го ко лек ти ву [Сту ден ты, 2010–2011; Сад риць ка, 
2008: с. 527]. 

Р.Лу кас і Н.Ла монт пи шуть, що у 1994–1996 ро ках учні ви пус кних
класів ман чес те рських шкіл і сту ден ти місько го універ си те ту Ман чес те ра
(Manchester Metropolitan University) час то звер та ють ува гу на та кий чин -
ник, як здо бут тя но вих друзів і одер жан ня на ви чок спілку ван ня [Lucas,
Lammont, 1998]. Ре зуль та ти фо кус-гру пи, про ве де ної у вка за но му універ си -
теті в 1999 році й опи са ної у праці С.Кер тис і Р.Лу кас, по ка за ли, що  за -
йнятість надає сту ден там важ ливі не гро шові пе ре ва ги, зок ре ма, досвід ро -
бо ти й відповідні соціальні на вич ки (див.: [Curtis, Lucas, 2001: р. 38–54;
Hodg son, Spours, 2001]).

Си ту ація за й ня тості: кон цеп ту аль на схе ма вив чен ня
ста тусів та емпірич на база

У на шо му дослідженні ста тус інтер пре тується як пев не зна чен ня, яке
сту ден ти над а ють си ту ації вклю чен ня у вто рин ну за й нятість, з’я со ву ю чи
для са мих себе, чому влас не вони цим за й ма ють ся. Саме зна чимість, тоб то
певні вип рав дан ня, які пред ’яв ля ють сту ден ти, по яс ню ю чи, що їх спо ну кає
пра цю ва ти, доцільно фіксу ва ти че рез такі по яс нен ня, які ми по зна чаємо як
мо ти ви.

У си ту ацію вто рин ної за й ня тості за лу чені, взаємодіючи в ній, при -
наймні чо ти ри суб’єкти: сту дент (його влас на сім’я), батьківська сім’я, еко -
номіка (ди фе ренційо вані за власністю, місткістю і т.ін. рин ки праці, ро бо то -
давці), сис те ма освіти (кон кретні вищі на вчальні за кла ди). Для сту ден та
його осо бис та си ту ація, батьківська сім’я, сис те ма освіти та еко номіка є
даністю, до якої не обхідно при сто со ву ва ти ся і на при пи си якої реаґува ти.
Кож на з них сама по собі є склад ни ми утво рен ня ми із мно жи ною “вимірів”,
що зу мов лю ють і складність са мо го фе но ме ну вто рин ної за й ня тості сту -
дентів. Струк ту ралістська тра диція в соціології ви хо дить із тлу ма чен ня цих
вимірів як мож ли вос тей/ре сурсів, між яки ми індивіди ма ють змо гу ро би ти
вибір або ж спи ра ти ся на них, а та кож як об ме жен ня, що уне мож лив лю ють
чи утруд ню ють дос туп до будь-яких інших мож ли вос тей/ре сурсів.

Ста тус сту ден та є “пе рехідним”, тоб то на га дує си ту ацію, яку ан тро по ло -
ги (зок ре ма, В.Тер нер) на зи ва ють ліміна льною, оскільки сту дент пе ре бу ває
“між” повністю ма теріаль но за леж ним існу ван ням у батьківській сім’ї і са -
мостійністю в організації влас но го жит тя індивіду аль но чи з влас ною ро ди -
ною, “між” відсутністю про фесійних знань та вмінь і більш чи менш ефек -
тив ною на явністю їх. Це три ва лий у часі пе рехід від одних іден тифікацій,
сис те ми ціннос тей, роз по ряд ку жит тя до інших, пе рехід, в яко му го товність
до цих інших ста тусів, об ов’язків, прав і сподівань на бу ває не а би я ко го осо -
бистісно го зна чен ня.

Вто рин на за й нятість та кож посідає пев не місце в су часній струк турі
життєдіяль ності сту ден та. В будь-якій інтер пре тації це місце фіксує ста тич -
ний мо мент, тоб то го товність, на строєність діяти, що може бути наслідком
узя тих зо бов ’я зань. Коґнітивні та емоційні здібності чи спро мож ності інди -
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відів, на по лег ливість, ко муніка бельність, бе зу мов но, впли ва ють на шан си
знай ти до дат ко вий за робіток під час на вчан ня. Звісно, виміряти ком пе тент -
ність у по шу ку ро бо ти до сить склад но і тому до во дить ся ви хо ди ти з при пу -
щен ня, що пра цю ють на й ак тивніші й ті, кого до цьо го зму шу ють об ста ви ни.

Нав чан ня у ВНЗ за ли шається основ ною діяльністю сту ден та. Про те ре -
аль на прак ти ка на вчаль но го про це су піддає сумніву ка те го ричність та ко го
твер джен ня. При пу щен ня, що всі сту ден ти одна ко во зацікав лені у ви сокій
якості влас не на вчан ня, рад ше по мил ко ве, особ ли во в умо вах пе ре тво рен ня
знач ної час ти ни освітніх по слуг на то вар. Про те соціологічне вив чен ня на -
яв но го ста ну ре чей не за вжди мож ли ве, по за як ви хо дить за межі мож ли вос -
тей за сто су ван ня суто на уко во го підходу. 

По ряд із тим відомо, що вик ла дачі й од но кур сни ки зна ють і оціню ють
факт вто рин ної за й ня тості того чи іншо го сту ден та, а сам сту дент у пев них
си ту аціях пред ’яв ляє факт за й ня тості для того, щоб до сяг ти якоїсь яв ної чи
ла тен тної мети. Крім того, у ба гать ох ВНЗ ство рені струк ту ри, що спри я ють
по шу ку за й ня тості й після дип лом но го пра цев лаш ту ван ня, а іноді зор га -
нізо ву ють опла чу ва не ста жу ван ня за спеціальністю. Втім, із про ве де них
мною об сте жень відомо, що сту ден ти частіше пра цев лаш то ву ють ся са мо -
стійно і не за спеціальністю [Фе до рен ко, 2011].

Зміна інсти туціональ них соціаль но-еко номічних за сад відтво рен ня й
функціону ван ня суспільства в останні три де ся тиріччя, ґло балізація еко -
номіки, стрімке по ши рен ня інфор маційних тех но логій зу мо ви ли утво рен ня 
при нци по во но вої су куп ності об ста вин, у яких відбу вається взаємодія сис -
те ми освіти (підго тов ки до праці) з еко номікою (про сто ром реалізації здо -
бу тих під час освіти знань і на ви чок). Відповідно май же ра ди каль но мо -
дифікується зна чен ня вто рин ної за й ня тості сту дентів, яка стає — не в усіх її
емпірич но на яв них фор мах, а окре ми ми сеґмен та ми — важ ли вим за со бом
поєднан ня освіти й еко номіки, тим “місцем”, де конфлікт інте ресів, по треб і
мож ли вос тей має шанс знай ти роз в’я зан ня.

Крім того, подібним пе ребігом подій і на яв ним ста ном ре чей вто рин на
за й нятість ви ве де на з-під оцінки: пра цю ва ти під час на вчан ня не доб ре, але
й не по га но, це пев на нор ма в су час но му світі. З цьо го вип ли ва ють наслідки,
до яких сис те ма освіти, еко номіка, сту ден ти та їхні бать ки зму шені адап ту -
ва ти ся, хоча под е ко ли запізню ють ся з цим або під різни ми при во да ми ухи -
ля ють ся від цьо го. Зро зуміло, що об ста ви ни, які унор мо ву ють таку прак ти -
ку життєдіяль ності сту дентів, не мо жуть по до ба ти ся всім, вони ста ють
об’єктом кри ти ки і не прий нят тя в на уко вих ко лах, у публічній сфері, в
освітньо му се ре до вищі, у на й ближ чо му ото ченні сту дентів.

За галь ноп рий ня тим у соціології є ро зуміння того фак ту, що ста ту си не
мож на спос терігати без по се ред ньо, адже вони яв ля ють со бою ла тентні фе -
но ме ни. У кон кретній дії, яку ми на зи ваємо вто рин ною за й нятістю сту -
дентів, за зви чай втілюється кон сте ляція ста тусів. Лише в аналізі, тоб то роз -
щеп ленні єдності, нібито уяв ню ють ся окремі ста ту си. Мож на при пус ка ти,
що ста тусні ком плек си (кон сте ляції ста тусів) бу ва ють більш чи менш
склад ни ми за леж но від кон крет ної соціаль но-життєвої си ту ації сту ден та, а
та кож що існує доміна нтний ста тус. Однак яки ми саме є ці ком плек си і який
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ста тус домінує, мож на вста но ви ти лише емпірич но. Для реалізації цієї мети
ав то ром було про ве де но ряд досліджень.

Ре зуль та ти об сте жень у 2002–2007 ро ках вто рин ної за й ня тості сту -
дентів Київсько го національ но го еко номічно го універ си те ту імені Ва ди ма
Геть ма на засвідчи ли, що пе релік мо тивів, яки ми ке ру ють ся сту ден ти при
пра цев лаш ту ванні, до сить ши ро кий [Фе до рен ко, 2011: с. 235–246]. З  ура -
хуванням мо тивів, виз на че них са ми ми рес пон ден та ми, в ан ке ту для ем -
пірич ної оцінки ста тус ної кон сте ляції було вклю че но 24 суд жен ня ( До -
даток А). За пи тан ня було сфор муль о ва но так: “За період на вчан ня Ви, мож -
ли во, пра цю ва ли по вний чи не по вний ро бо чий день, маєте зна йо мих, які
пра цю ють, або ж чули про мо ти ви, які спо ну ка ють сту дентів пра цю ва ти.
Ниж че на ве дені суд жен ня щодо мо тивів, які вип рав до ву ють пра цев лаш ту -
ван ня під час на вчан ня. Відзнач те, будь лас ка, по кож но му ряд ку, наскільки
час то, на вашу дум ку, сту ден ти справді їх ви ко рис то ву ють у різних си ту -
аціях і справді ними ке ру ють ся (оцінку здійсніть за шка лою, де 1 — вкрай
рідко, а 7 — дуже час то). Отже, сту ден ти пра цю ють для того, щоб…”. При
цьо му при пус ка ло ся, що про кон кретні ста ту си свідчать певні гру пи мо -
тивів. Ви хо дя чи із не ал го ритмізо ва них мірку вань, було ви ок рем ле но сім
таких статусів.

1. Індивіду аль но-утилітар ний ста тус виз на чає си ту ацію, коли вто рин -
на за й нятість сту ден та є за со бом за до во лен ня на сам пе ред еле мен тар них
індивіду аль них життєвих по треб і по слаб лен ня сту ден том сво го ста ту су як
по вно го сімей но го утри ман ця. За до пу щен ням, за зна че ний ста тус при та -
ман ний вихідцям із сімей із низ ь ким рівнем ма теріаль них дос татків. Про те
не вик лю че но, що й більш за без пе чені сту ден ти на бу ва ють та ко го ста ту су з
ме тою роз ши рен ня влас них дозвіллєвих мож ли вос тей щодо роз ваг, про ве -
ден ня канікул тощо.

2. Індивіду аль но-праг ма тич ний ста тус ха рак те ри зує на лаш то ваність і
спро можність сту ден та спря мо ву ва ти за робіток на за до во лен ня влас них по -
треб, по треб своєї сім’ї, якщо така вже існує, і на до по мо гу бать кам чи ро ди -
чам. У по вно му об сязі це, оче вид но, є ста ту сом фіна нсо вої не за леж ності, що
те о ре тич но мож ли во, але на вряд чи він емпірич но фіксу ва ти меть ся у ста -
тис тич но зна чимій кількості.

3. Індивіду аль но-пер спек тив ний ста тус, коли вто рин на за й нятість є, го -
лов ним чи ном, за со бом для на бут тя знань, на ви чок, досвіду, ре пу тації, а в
підсум ку — по кра щен ня шансів на рин ку праці та пер спек тив дос ту пу до
при ваб ли вих ро бо чих місць після закінчен ня на вчан ня. Ро бо та не за фа хом
та кож не стає знеціне ним досвідним ре сур сом, адже пев на час ти на ви пус к -
ників ВНЗ в Україні че рез кілька років після ви пус ку пра цев лаш то ву ють ся
не за фа хом, і для де ко го з них він ви яв ляється при дат ним [Мо лодь та мо -
лодіжна політика в Україні, 2010]. До того ж із роз вит ком еко номіки стає
більше міжпро фесійних за нять, а ди наміка тех но логій є та кою, що все важ че 
вирішу ва ти, як співвідно сить ся фах із пе реліком за вдань на кон крет но му
ро бо чо му місці.
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4. Соціаль но-по зи тив ний ста тус по ля гає в тому, що пра ця за меж ами
 аудиторії у складі на уко вих чи твор чих груп є за со бом роз в’я зан ня соціаль -
них чи тех но логічних про блем суспільства, а та кож плідною фор мою підго -
тов ки ком пе тен тних на уко вих і технічних спеціалістів. За лу чен ня сту ден -
тів до ро бо ти у кон крет них “про ек тах” являє со бою спе цифічну фор му на -
вчан ня — на вчан ня че рез участь. Оскільки ак тивізується частіше за все і
пізна валь на ак тивність сту ден та, ек спер ти саме в цьо му ви пад ку вка зу ють
на “по зи тив ну освітню цінність” вто рин ної за й ня тості, яка мобілізує, пев -
ним чи ном, і вик ла дачів. Суспільство, сту дент, сис те ма освіти, вик ла дачі —
усі ви яв ля ють ся у виг раші.

5. Соціаль но-неґатив ний ста тус — ста тус відтво рен ня “тіньо во го” рин -
ку за й ня тості та влас но го без прав но го ста но ви ща у фірмах та ком паніях.
Про ве дені раніше об сте жен ня ви я ви ли, що сту ден ти в Україні та Росії ма со -
во об и ра ють і на бу ва ють цей ста тус. Те о ре тич но шан си пра цев лаш ту ва ти ся
в офіційній і в тіньовій еко номіці при близ но рівні, але емпірич но зафіксо -
вані шан си помітно зміщені у бік змен шен ня [Ка пе зи на, 2003: с. 130; Ле ле -
ки на, 2007: с. 11].

6. Освітньо-неґатив ний ста тус може ви яв ля ти ся спон тан но, в про цесі
взаємодії сту ден та і вик ла да ча, коли вто рин ну за й нятість пред ’яв ля ють як
“пільгу”, на яку вик ла дач нібито має зва жа ти, оціню ю чи знан ня. Це відтво -
рює си ту ацію “торгів” між сту ден том і вик ла да чем, став кою в якій ста ють
взаємні ви мо ги щодо якості вик ла дан ня і сту пе ня за своєння про грам них
знань сту ден том. За та ких умов освіта трак тується об ома сто ро на ми як
“над бан ня”: освітні по слу ги про по ну ють ся, а після “пе ре го ворів” щодо якос -
ті та “ціни” — спо жи ва ють ся. Іна кше ка жу чи, стихійно або ж свідомо вста -
нов лю ють ся ла тентні кон венції щодо норм взаємодії у си ту ації здо бут тя
освіти. Фак то логічність си ту ації не вик ли кає сумніву, однак не вид но  до -
ступних спо собів і надійно го інстру мен тарію, які б умож ли ви ли її кількіс -
но-емпірич ну оцінку, адже в опри люд не них ре зуль та тах об сте жень не мож -
ли во знай ти підтвер джен ня існу ван ня та ко го ста ту су. Зро зуміло, що яви ще
ко рупції є функціональ ним екстре му мом да но го ста ту су, не до сяж ним для
спос те ре жен ня за со ба ми соціологічної на уки.

7. Сим волічний ста тус — це навіяний ста тус, що має при наймні три
“виміри”. (а) На сту ден та падає “тінь” пре сти жу організації, в якій він пра -
цює; (б) сту дент є реп ре зен тан том ре пу тації ви що го на вчаль но го за кла ду —
те, на що мо жуть, але не по винні звер та ти ува гу ро бо то давці; (в) пре стиж
організації, що при й ня ла сту ден та на ро бо ту, зда тен впли ва ти на індивіду -
аль ний пре стиж (ре пу тацію, ав то ри тет) в групі чи на курсі.

Пе ред ба ча ло ся, що за сто су ван ня до от ри ма них пер вин них да них фак -
тор но го аналізу ви я вить емпіричні кон сте ляції мо тивів, які, влас не, й утво -
рю ють кон кретні ста ту си. Відбір груп сту дентів відбу вав ся за од но щаб ле -
вою ви пад ко вою вибіркою (крок відбо ру 10, відбір груп відбу вав ся з п’я то го
фа куль те ту в ого ло шенні про при й ом сту дентів), опи та но 431 осо бу. Опра -
цю ван ня кількісних да них здійсне но в па кеті SPSS.
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Емпірич на кла сифікація ста тусів

Ста тус відтво рен ня тіньо вої еко номіки (“соціаль но-неґатив ний ста -
тус”) не схоп люється за пи тан ням щодо мо тивів пра цев лаш ту ван ня сту -
дентів; він ко нстру йо ва ний дослідни ком опо се ред ко ва но, на підставі ре -
зуль татів досліджень 2002–2007 років сту дентів КНЕУ ім. Ва ди ма Геть ма -
на [Фе до рен ко, 2011] і являє со бою “не нав мис ний наслідок” ак тив ності сту -
дентів на рин ках праці.

Фак тор ний аналіз було зроб ле но в па кеті SPSS, ме то дом го лов них ком -
по нент (ме тод об ер тан ня Варімакс з нор малізацією Кай зе ра). Оби ра ти до -
ве ло ся між дво ма опціями. У першій налічу ва ло ся 10 “ста тусів”, які по яс ню -
ва ли 68% дис персії. Про те був і “ста тус”, який скла дав ся з од но го мо ти ву, що 
не дуже доб ре. Дру га, мінімаль но мож ли ва, опція місти ла 7 “ста тусів” і по яс -
ню ва ла 57% дис персії. Отже, ви би ра ти не обхідно було між змен шен ням по -
яс ню валь ної сили фак то ри зації, що за зви чай не схва люється, і більш ком -
пак тним под ан ням да них. Пе ре ва гу було відда но остан ньо му, зок ре ма з
огля ду на те, що це ближ че до кількості те о ре тич но виділе них ста тусів. З
оче вид ни ми не доліками до во ди ло ся зми ри ти ся: у ста ту сах зміню ва ла ся
комбінація мо тивів, вони ста ва ли більш не однорідни ми, ста ва ло важ че їх
інтер пре ту ва ти. Емпірич на ста тус на конфіґурація, в якій зберіга ють ся вве -
дені раніше на зви, а на пов нен ня різнить ся від по пе ред ньо пе ре дба че ної, на -
бу ла та ко го оста точ но го виг ля ду (фак торні на ван та жен ня на ве дені в До дат -
ку Б, ста ту си на во дять ся в по ряд ку фор му ван ня ста тусів, тоб то за час ткою
по яс ню ва ної дисперсії).

Індивіду аль но-пер спек тив ний ста тус (по яс нює 20% дис персії)
За до воль ни ти цікавість до різних за нять і про фесій, пізна ти щось нове.
Виз на чи ти, на що ти здат ний.
На бу ти досвід спілку ван ня та праці в ко лек тиві.
До по ма га ти іншим лю дям у роз в’я занні їхніх про блем.
З ви го дою ви ко рис та ти вільний час.
Реалізу ва ти власні ідеї, роз ро би ти нові про дук ти, речі.
Це ста тус, зна чи мий для двох ка те горій мо лоді, що на вчається у ви що му

на вчаль но му за кладі. Одна пред став ле на тими, хто тільки-но закінчив се -
ред ню шко лу; про про фесійне жит тя вони зна ють ще не ба га то, їх ціка вить
чи ма ло ре чей, в тому числі й вони самі, і про свої мож ли вості вони ма ють не -
ви раз не уяв лен ня. Дру га ка те горія — це ті, хто відчу ває силу і по тяг зро би ти
щось кон крет не, енергію, якої може вис та чи ти й на альтруї стичні діяння.
Обом ка те горіям при та ман на ініціати ва, що має різні дже ре ла, про те одну
спря мо ваність — на про фесійне жит тя.

Неґатив но-освітній ста тус (8,8% по яс ню ва ної дис персії)
Вип рав да ти пе ред вик ла да чем не го товність до за нять у се местрі.
Зни зи ти ви мо ги до себе з боку вик ла дачів під час іспитів, у тому числі дер -
жав них.
Зро зуміти, чи зна доб лять ся в май бут ньо му знан ня, от ри му вані у ВНЗ.
Цей ста тус до дат ко вої ро бо ти ви ко рис то вується сту ден та ми (не всіма,

зро зуміло) для вреґулю ван ня конфлікту між пра цею і на вчаль ним на ван та -
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жен ням, який роз в’я зується не на ко ристь на вчан ня. І все відбу вається на тлі 
сумніву чи не знан ня щодо при дат ності знань, от ри му ва них у ВНЗ, для
ефек тив но го вклю чен ня у са мостійне жит тя.

Індивіду аль но-праг ма тич ний соціаль но орієнто ва ний ста тус (8,4%
по яс ню ва ної дис персії)

За ро би ти на утри ман ня влас ної ро ди ни.
До по мог ти бать кам і рідним.
На ко пи чи ти гроші та досвід на організацію влас но го бізне су.
У та кий ста тус зво дять вто рин ну за й нятість сту ден ти, певні себе,

відповідальні, вони схильні бра ти на себе об ов’яз ки, ви яв ля ти тур бо ту про
своїх близь ких. Вони не вик лю ча ють, що їм вда сться зор ганізу ва ти влас ну
спра ву, ста ти керівни ком, ліде ром.

Індивіду аль но-утилітар но-спо жи ваць кий ста тус (5,9% по яс ню ва -
ної дис персії)

Ви ко рис та ти ре пу тацію ВНЗ для зна ход жен ня місця ро бо ти.
Пос ту пи ти ся ви мо гам впли во вих батьків і пра цю ва ти за їхньою ре ко -
мен дацією.
Без кош тов но ко рис ту ва ти ся по слу га ми, які надає до дат ко ва ро бо та.
Цей ста тус ха рак тер ний для па сив но-спо жи ваць ко го став лен ня до вто -

рин ної за й ня тості, ста тус за леж ності від ВНЗ, пре стиж яко го може впли ну -
ти на якість після дип лом ної ро бо ти, від батьків, які бра ти муть ак тив ну
участь у май бут ньо му пра цев лаш ту ванні, від організації чи підприємства,
що ма ють певні ре сур си, дос тупні тим, хто там за й ня тий.

Сим волічний ста тус (4,6% по яс ню ва ної дис персії)
Підви щи ти са мо оцінку.
Вирізни ти ся се ред колеґ-сту дентів са мостійністю й за без пе ченістю.
Мати власні гроші на до рогі речі, по їздки в інші краї ни.
Ста тус са мос твер джен ня, до дат ко ва ро бо та як засіб тво рен ня осо бис тої

ре пу тації та ав то ри те ту. При пу щен ня, яке не яв но тут при сутнє, зво дить ся
до того, що у сту д ентсько му се ре до вищі по ва гу ви яв ля ють до са мостійних
індивідів, які дос тат ньо за роб ля ють і доз во ля ють собі ве ликі вит ра ти на
пре стижні речі й пре стиж не дозвілля.

Індивіду аль но-утилітар ний ста тус (4,5% по яс ню ва ної дис персії)
Спро бу ва ти, що це таке — пра цю ва ти.
За ро би ти собі на на й не обхідніше — їжу, одяг, роз ва ги, окремі власні речі.
Склас ти уяв лен ня про ре аль не, по за нав чаль не, “до рос ле” жит тя.
Ста тус мінімізо ва них ви мог до вто рин ної за й ня тості. На сам пе ред ідеть -

ся про за до во лен ня на галь но-еле мен тар них життєвих по треб за відсут ності
досвіду тру до вої діяль ності й “до рос ло го” жит тя. Зовсім не об ов’яз ко во,
щоб ці дві соціальні якості (бідність і не досвідченість) роз поділя ли ся між
різни ми ка те горіями мо ло дих лю дей. До сить імовірно, що вони  супрово -
джують одна одну, хоча це на разі тільки при пу щен ня.

Індивіду аль но-праг ма тич ний ста тус (4,4% по яс ню ва ної дис персії)
На бу ти досвіду ро бо ти на будь-якій по саді, що не обхідно для ре зю ме.
Знай ти вже за раз ро бо че місце і пра цев лаш ту ва ти ся за фа хом.
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Знай ти ро бо че місце не за фа хом і бу ду ва ти нову кар’єру.

На відміну від соціаль но орієнто ва но го індивіду аль но-праг ма тич но го
ста ту су, цей пе ре дба чає кон цен трацію ува ги сту ден та на власній про фе -
сійній по зиції. Остан ня може відповідати за пи су про спеціальність у дип -
ломі про вищу освіту, про те може ста ти ся й так, що тре ба буде при й ма ти
життєво важ ли ве рішен ня. Вто рин на за й нятість, та ким чи ном, роз гля да -
ється і як мож ливість про дов жи ти траєкторію про фесійної долі, і як спосіб
більш чи менш істот но вик ри ви ти її та спря му ва ти в не сподіва но му  на -
прямку.

* * *

Складність фе но ме ну вто рин ної за й ня тості тих, хто от ри мує вищу
освіту, зу мов ле на їхньою на лежністю до ге те ро ген них інсти туціональ них
сис тем взаємодії: батьківська сім’я; влас на сім’я, якщо вона є; ви щий на -
вчаль ний за клад; еко номіка. Окре мою скла до вою в цей про цес вхо дить
влас не осо бистість сту ден та, його знан ня, здібності, тем пе ра мент, ко муніка -
тивні на вич ки. Ця складність про яв ляється й у су куп ності ста тусів та кої за -
й ня тості. Оскільки вто рин на за й нятість за до воль няє пев ну мно жи ну по -
треб і праг нень мо ло дих лю дей, остільки й ста ту си утво рю ють пев ну кон сте -
ляцію. При цьо му ста ту си тут озна ча ють інстру мен тальні утво рен ня, які
вод но час ви яв ля ють уста нов ки рес пон дентів і ви ко рис то ву ють ся ними як
арґумен ти вип рав дан ня в си ту ації опитування.

Уза галь нен ня на пра цю вань з пи тань вто рин ної за й ня тості сту дентів у
на явній на уковій літе ра турі дало змо гу дійти вис нов ку, що на й доцільніше
ви яв ля ти ста ту си вто рин ної за й ня тості шля хом інтер пре тації тих вип рав -
дань та арґумен тацій, які пред ’яв ля ють сту ден ти у відповідях на за пи тан ня
про те, що їх спо ну ка ло на й ма ти ся на ро бо ту. Здійсне на емпірич на кла -
сифікація вмож ли ви ла уточ нен ня те о ре тич ної. Перш за все ви я ви ло ся мар -
ним вирізня ти соціаль но-по зи тив ний ста тус, хоча огляд на яв ної на уко вої
літе ра ту ри з про блем мо ти вації участі сту д ентської мо лоді у праці на чеб то
да вав для цьо го не двоз начні підказ ки. Інший імпульс над хо див від ба жан ня
врівно ва жи ти соціаль но-неґатив ний ста тус, по в’я за ний із внес ком до дат ко -
вої ро бо ти сту дентів у відтво рен ня тіньо вої еко номіки. Про те от ри мані
після фак тор но го аналізу дані пе ре ко на ли в тому, що ре фе рен том тру до вих
прак тик сту д ентства вис ту пає не суспільство. На томість має місце са мо ре -
фе ренція, мо лодь має на увазі свої власні цілі, індивіду альні наміри та
сподіван ня, а бла го суспільства пе ре бу ває на дальній пе ри ферії їхньої про -
фесійної уяви. І та кий стан справ слід трак ту ва ти як нор маль ний: той, хто
ще не знає собі соціаль ної ціни, не здат ний її за про по ну ва ти всьо му су -
спільству.

Емпірич на кла сифікація ви я ви ла ся більш од норідною у зістав ленні з
те о ре тич ною, не вип рав да ло ся по бо ю ван ня, що її буде важ ко інтер пре ту ва -
ти. Най помітніша зміна, яка ви я ви ла ся, по ля га ла у роз щеп ленні індивіду -
аль но-праг ма тич но го та індивіду аль но-утилітар но го ста тусів ко жен на два
окремі. При цьо му кри терії розрізнен ня час тин, що відок ре ми ли ся, оче -
видні й при й нятні. У ре зуль таті кількість ста тусів вто рин ної за й ня тості сту -
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д ентської мо лоді зрос ла на оди ни цю і до сить пе ре кон ли во опи сує склад не й
су перечливе яви ще до дат ко вої роботи.

На основі емпірич но го досліджен ня вста нов ле но на явність по зи тив них
і неґатив них за наслідка ми ста тусів вто рин ної за й ня тості: по зи тивні за до -
воль ня ють вітальні й сим волічні по тре би мо ло дих лю дей, неґативні ство -
рю ють про блемні си ту ації у про цесі на вчан ня, оскільки не за вжди вдається
знай ти ба ланс у роз поділі ро бо чо го і на вчаль но го часу, а ро бо та сту дентів
без укла дан ня тру до вих угод відтво рює тіньо ву еко номіку. 

Отри ма на кла сифікація ста тусів дає змо гу не лише кра ще ро зуміти при -
чин ну осно ву вто рин ної за й ня тості сту дентів, а й дає мож ливість, орієнту ю -
чись на типи ста тусів, інтер пре ту ва ти по ведінку сту дентів на рин ку праці.
Це та кож має до по ма га ти у роз в’я занні пи тань реґулю ван ня тру до вих
взаємо відно син та ефек тив но му ви ко рис танні вто рин ної за й ня тості сту -
дентів.

Нав ко ло вто рин ної за й ня тості по сту по во скла дається пев на і нфра -
структура, що свідчить про інсти туціоналізацію ста ту су пра цю ю чо го сту -
ден та. Ідеть ся на сам пе ред про роз ви ток служб пра цев лаш ту ван ня  сту -
дентів, у яко му зацікав лені мо лодь, ро бо то давці та, не остан ньою чер гою,
вищі на вчальні за кла ди. Для останніх це один з мож ли вих ка налів вста нов -
лен ня зв’яз ку між ВНЗ та еко номікою з ме тою до сяг нен ня більшої від -
повідності між змістом на вчаль но го про це су і по тре ба ми підприємств й
організацій. 

До да ток А

Анкета опи ту ван ня “Мо ти ви вто рин ної за й ня тості сту дентів”
За період на вчан ня Ви, мож ли во, пра цю ва ли по вний чи не по вний ро бо чий

день, маєте зна йо мих, які пра цю ють, або ж чули про мо ти ви, які спо ну ка ють сту -
дентів пра цю ва ти. Ниж че на ве дені суд жен ня щодо мо тивів, які вип рав до ву ють пра -
цев лаш ту ван ня під час на вчан ня. Відзнач те, будь лас ка, по кож но му ряд ку на -
скільки час то, на вашу дум ку, сту ден ти справді їх ви ко рис то ву ють у різних си ту -
аціях і справді ними ке ру ють ся (оціню ван ня здійсніть за шка лою, де 1 — “вкрай
рідко”, а 7 — “дуже час то”). Отже, сту ден ти пра цю ють для того, щоб... 

Варіанти відповіді Вкрай
рідко

Дуже
час то

1
На бу ти досвіду спілку ван ня і
праці в ко лек тиві 1 2 3 4 5 6 7

2
За ро би ти на утри ман ня влас -
ної ро ди ни 1 2 3 4 5 6 7

3
На ко пи чи ти гроші та досвід на 
організацію влас но го бізне су 1 2 3 4 5 6 7

4
Знай ти вже за раз ро бо че місце
і пра цев лаш ту ва ти ся за фа хом 1 2 3 4 5 6 7

5
На бу ти досвіду ро бо ти на
будь-якій по саді, що не обхідно 
для ре зю ме

1 2 3 4 5 6 7
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Варіанти відповіді Вкрай
рідко

Дуже
час то

6
Знай ти ро бо че місце не за фа -
хом і бу ду ва ти нову кар’єру 1 2 3 4 5 6 7

7
Вип рав да ти пе ред вик ла да чем
не го товність до за нять у се -
местрі

1 2 3 4 5 6 7

8
Зро зуміти, чи зна доб лять ся в
май бут ньо му знан ня, от ри му -
вані у ВНЗ

1 2 3 4 5 6 7

9 До по мог ти бать кам і рідним 1 2 3 4 5 6 7

10
За до воль ни ти цікавість до
різних за нять і про фесій,
пізна ти щось нове

1 2 3 4 5 6 7

11
Реалізу ва ти власні ідеї, роз ро -
би ти нові про дук ти, речі 1 2 3 4 5 6 7

12
Вирізни ти ся се ред колеґ-сту -
дентів са мостійністю й за без -
пе ченістю

1 2 3 4 5 6 7

13 Підви щи ти са мо оцінку 1 2 3 4 5 6 7

14
До по ма га ти іншим лю дям у
роз в’я занні їхніх про блем 1 2 3 4 5 6 7

15
Спро бу ва ти, що це таке — пра -
цю ва ти 1 2 3 4 5 6 7

16
За ро би ти собі на на й не обхід -
ніше — їжу, одяг, роз ва ги,
окремі осо бисті речі

1 2 3 4 5 6 7

17
З ви го дою ви ко рис та ти
вільний час 1 2 3 4 5 6 7

18
Пос ту пи ти ся ви мо гам впли во -
вих батьків і пра цю ва ти за
їхньою ре ко мен дацією

1 2 3 4 5 6 7

19
Мати власні гроші на до рогі
речі, по їздки в інші краї ни 1 2 3 4 5 6 7

20
Зни зи ти ви мо ги до себе з боку
вик ла дачів під час іспитів, в
тому числі дер жав них

1 2 3 4 5 6 7

21 Виз на чи ти, на що ти здат ний 1 2 3 4 5 6 7

22
Без кош тов но ко рис ту ва ти ся
по слу га ми, які надає до дат ко -
ва ро бо та

1 2 3 4 5 6 7

23
Склас ти уяв лен ня про ре аль -
не, по за нав чаль не, “до рос ле”
жит тя

1 2 3 4 5 6 7

24
Ви ко рис та ти ре пу тацію ВНЗ
для зна ход жен ня місця ро бо ти 1 2 3 4 5 6 7
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Закінчення ан ке ти опи ту ван ня “Мо ти ви вто рин ної за й ня тості сту дентів”



До да ток Б

Фак торні на ван та жен ня мо тивів вто рин ної за й ня тості

Мо ти ви
Фак то ри

1 2 3 4 5 6 7

За до воль ни ти цікавість до різних за нять і
про фесій, пізна ти щось нове 0,701

Виз на чи ти, на що ти здат ний 0,666
На бу ти досвід спілку ван ня й праці в ко -
лек тиві 0,594

До по ма га ти іншим лю дям у роз в’я занні
їхніх про блем 0,570

З ви го дою ви ко рис та ти вільний час 0,481
Склас ти уяв лен ня про ре аль не, по за нав -
чаль не, “до рос ле” жит тя 0,425

Вип рав да ти пе ред вик ла да чем не го тов -
ність до за нять у се местрі 0,773

Зни зи ти ви мо ги до себе з боку вик ла да чів
під час іспитів, в тому числі дер жав них 0,617 0,462

Зро зуміти, чи зна доб лять ся в май бут ньо -
му знан ня, от ри му вані у ВНЗ 0,613

За ро би ти на утри ман ня влас ної ро ди ни 0,807
До по мог ти бать кам і рідним 0,776
На ко пи чи ти гроші та досвід на
організацію влас но го бізне су 0,434 0,418

Ви ко рис та ти ре пу тацію ВНЗ для  знахо -
дження місця ро бо ти 0,718

Пос ту пи ти ся ви мо гам впли во вих бать ків і
пра цю ва ти за їхньою ре ко мен да цією 0,644

Без кош тов но ко рис ту ва ти ся по слу га ми,
які надає до дат ко ва ро бо та 0,594

Підви щи ти са мо оцінку 0,671
Вирізни ти ся се ред колеґ-сту дентів са -
мостійністю і за без пе ченістю 0,435 0,604

Мати власні гроші на до рогі речі, по їздки
в інші краї ни 0,423 0,541

Спро бу ва ти, що це таке — пра цю ва ти 0,420 0,619
Реалізу ва ти власні ідеї, роз ро би ти нові
про дук ти, речі 0,473 0,562

За ро би ти собі на на й не обхідніше — їжу,
одяг, роз ва ги, окремі осо бисті речі 0,422 0,554

На бу ти досвіду ро бо ти на будь-якій по -
саді, що не обхідно для ре зю ме 0,830

Знай ти вже за раз ро бо че місце і  праце -
влаштуватися за фа хом 0,582

Знай ти ро бо че місце не за фа хом і бу ду ва -
ти нову кар’єру 

Ме тод ви ок рем лен ня: Аналіз ме то дом го лов них ком по нент.
Ме тод об ер тан ня: Варімакс із нор малізацією Кай зе ра.
Обер тан ня зійшло ся за 21 іте рацією.
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