
ЗВІТ 

Про результати анонімного анкетування у ІІ 
семестрі 2020/2021 навчального року 

Суб’єкт опитування: роботодавці. 

 

Об’єкт опитування: освітні програми.  

 

 

Кількість респондентів які прийняли участь в опитуванні: 8.   

Установи, які прийняли участь в опитуванні 

Інститут свинарства і АПВ НААН 
Інститут тваринництва степових районів «Асканія Нова» 
Одеська ДСГДС НААН 
Етнопарк «Нью-Васюки» 
Брокерская компания Евролайф 
ДП ДГ Южний  
ТОВ "Айсберг" 
Державне підприємство "Великомихайлівське лісове господарство" 
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Оцініть якості та навички випускників ОДАУ за п’ятибальною 
шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

5 4 3 2 1
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Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, 
найбільший вплив на ефективність професійної діяльності 

фахівця (оцінити за 5-бальною шкалою, де 5-повністю 
задовольняє):

5 4 3 2 1
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[Підвищити якість 
підготовки за рахунок 

використання сучасного 
обладнання, техніки та 

технологій]

[Підвищити вимоги до 
вступників у заклади 

вищої освіти]

[Більше залучати до 
роботи у заклади вищої 

освіти професіоналів-
практиків]

[Удосконалити 
співпрацю 

роботодавців і закладів 
вищої освіти у 

підготовці освітньо-
професійних програм]

[Удосконалити 
співпрацю 

роботодавців і закладів 
вищої освіти у 

працевлаштуванні 
випускників]

Які, на Вашу думку, заходи необхідні для вирішення проблеми 
дефіциту кваліфікованих фахівців? від 1 (низький рівень 

необхідності) до 5 (високий рівень необхідності)

5 4 3 2 1



Пропозиції роботодавців: 
• Скоригувати загальні та фахові компетентності спеціальності: ЗК 4, ФК 3, 

та ФК 5 і ПРН 13. 
• Більш детально пропишіть пункт «Форма атестації здобувачів вищої 

освіти» 
• Повернути до переліку компонент даної  ОНП дисципліну «Актуальні 

проблеми технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
• Любі уроки засвоюються краще на практиці. Тому мені особисто не 

достатньо було практичних навиків.  
• Программой обучения удовлетворена 
• Що стосується компетентностей , можу сказати наступне: рівень знань 

аспіранта який в нас працює достатньо є високим. Олександр докладає на 
засідання директорів про стан підприємства, коли я не можу бути 
присутнім. І в загалі має дуже високу компетентність в аграрній галузі. 

• Компетентності програми цілком задовольняють, побажання -додати 
інноваційної складової 

 
 
 
Керівник НМВ        Вячеслав СЕДОВ 


