
6 відповідей

Приймати відповіді

1. Я був(ла) залучений(а) до обговорення, розробки і перегляду освітньо-наукової програми (ОНП)

6 відповідей

2. Я мав(ла) можливість брати участь у покращеній якості освітньо-наукової програми

6 відповідей

3. Які форми співпраці з ВНАУ Ви вже реалізуєте?

6 відповідей

Усі відповіді Запитання Окремий респондент
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Ні
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16,7%

83,3%
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6 (100%)6 (100%)6 (100%)

3 (50%)3 (50%)3 (50%)

1 (16,7%)1 (16,7%)1 (16,7%)

3 (50%)3 (50%)3 (50%)

1 (16,7%)1 (16,7%)1 (16,7%)

4 (66,7%)4 (66,7%)4 (66,7%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Результати опитування стейкхолдерів щодо реалізації освітньо-
наукової програми "Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва" на третьому (освітньо-науковому) 
рівні Запитання Відповіді 6
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4. Чи буАлнок вертаах одвлаян оо пВаитшуі впарнонпяо зситцеії йкпрхио лфдоеррміувв ащнонід цоі лреей аОліНзПа цтіаї  
воисзвнітачнеьнон-ін резульатів ОНП?6 відповідей

5. Оцініть доцільність реалізації ОНП в регіоні

6 відповідей

6. Оцініть якість, зміст і структуру ОНП

6 відповідей

7. Оцініть рівень загальної підготовки здобувачів вищої освіти зо ОНП

6 відповідей

Так
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Частково
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33,3%
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Запитання Відповіді 6

4. Чи було враховано Ваші пропозиції при формуванні цілей ОНП та визначенні результатів 
ОНП?
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8. віти за ОНП

6 відповідей

9. Якими фаховими компетенціями та результатами навчання, на Вашу думку, повинен володіти фахівець за освітньо-
професійною програмою?

6 відповідей

Володіти сучасною інформацією , щодо розвитку сучасної науки, вирішувати ввиробничі проблеми з технології виробництва і переробки
продукцції тварринництва

В освітньо-науковій програмі чітко висвітлені всі фахові компетенції, саме такми і повинен володіти фахівець

Виконувати, аналізувати та критично оцінювати результати своєї роботи.

Поєднання вмінь, навичок, поведінки та дій у межах певної проіесійної діяльністі

Работа в команді

Здатність набувати нові знання, виконувати, аналізувати та критично оцінювати результати експериментальної роботи та впроваджувати
отримані результати у виробництво

10. Які, на Вашу думку, "соціальні навички" (soft skills) є найважливішими для здобувача освіти за ОНП (оберіть декілька
варіантів):

6 відповідей
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Утримуюсь від відповіді
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Комунікабельність

Робота в команді

Гнучкість

Лідерство

Навички вирішення конфліктн…

Креативність

Етичність та чесність

Мотивація та самомотивація

Навички тайм-менеджменту
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8. Оцініть рівень професійної підготовки й результатів навчання здобувачів вищої освіти за ОНП
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11. аховується при

працевлаштування?

6 відповідей

12. Чи популяризують викладачі академічну доброчесність?

6 відповідей

13. Загалом я задоволений(на) загальною якістю освітньо-наукової діяльності

6 відповідей

14. Надайте свій коментар або побажання щодо покращення якості освітньо-професійної програми

6 відповідей

ОНП дозволяє набути усі необхідні знання та навичи для подальшого працевлаштування

Побажання вказані при рецензуванні ОНП "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Бажаю успіху.

Мінімум 65% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на  
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за  
спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Побажань не має

Включити компоненти з напряму дисертаційних робіт
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11. Значення іноземної мови є додатковою перевагою у резюме молодого фахівця та враховується при 
працевлаштування?
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