


№ Питання Варіанти запропонованих відповідей 2017-2018 (%) 2018-2019 (%) 2019-2020 (%)

1. Яка форма співпраці з ХДАУ Вас цікавить? а)проведення занять із залучення практикуючих фахівців; 12 11 14

b)науково-дослідна співпраця; 48 53 53

с)семінари, тренінги, конференції; 20 15 15

d)презентація компанії у поєднанні з підбором кадрів; 7 8 7

е)виробнича практика для здобувачів, стажування НПП; 13 13 11

інше_________

2. Як Ваше підприємство найчастіше шукає співробітників ? а)офіс кар’єри (працевлаштування) ХДАУ; 25 25 25

b)реклами в пресі/Інтернеті; 25 30 27

с)агенства зайнятості; 25 25 13

d)служба зайнятості; 10 15 20

е)мережа контактів; 15 5 15

f) інше_______

3. Чи бажаєте Ви працевлаштувати здобувача вищої освіти ХДАУ у Вашій

компанії?

а)так; 60 60 55

b)ні; 40 40 45

4. Наявність якого диплома є важливим під час працевлаштування на Ваше

підприємство випускника ХДАУ? (будь-ласка, оберіть найбільш важливі)

а)диплома доктора філософії; 2 3 3

b)диплома магістра; 35 35 30

с)диплома бакалавра; 54 54 57

d)диплома молодшого бакалавра. 9 8 10

5. Якими компетентностями повинні володіти здобувачі для роботи на

Вашому підприємстві? (будь-ласка, оберіть найбільш важливі)

а) знання іноземних мов; 5 5 8

b) здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень при вирішенні

дослідницьких і практичних завдань;

43 46 40

с) здатність здійснювати науково-дослідну та науково-виробничу діяльність; 15 20 15

d) здатність до комплексності проведення досліджень у галузі виробництва;

е) вміння володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світових і вітчизняних

досягнень;

18 7 12

f) здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених експериментів і

досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати їх у науковій та

практичній сфері;

5 5 5

g) вміння розробляти систему експериментальних досліджень для практичного підтвердження

теоретичних допущень та реалізувати її у технологічному процесі;

2 3 3

h) інше_______ 12 14 15

6. Чи реалізує освітня програма компетентності, якими повинні володіти

здобувачі для роботодавця.

а)так; 90 90 95

b) ні. 10 10 5

7. На які особистісні риси, навички Ви очікуєте від випускника? (будь-ласка,

оберіть 5 найбільш важливих)?

а) адекватна самооцінка; 10 12 8

b) наполегливість; 90 90 90

с) прагнення до розвитку; 100 90 100

d) комунікативність; 90 90 90

е) стресостійкість; 15 20 10

f) акуратність; 25 21 25

g) самодіяльність;

h) здатність до співпраці; 100 100 100

АНАЛІЗ АНКЕТ

для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми



8. Чи приймаєте Ви участь у перегляді та формуванні цілей і програмних результатів навчання за

освітньою (освітньо-науковою) програмою?

а)так; 48 50 55

b)ні; 52 50 45

9. Чи приймаєте Ви участь у перегляді та удосконаленні робочих програм навчальних дисциплін за освітньою

програмою (освітньо-науковою програмою)?

а)так; 34 46 48

b)ні. 66 54 52

10. Чи враховує ХДАУ внесені Вами пропозиції ? а)так; 32 40 40

b)ні. 12 10 10

11. Чи запрошують Вас на засідання по обговоренню та затвердженню тем кваліфікаційних робіт (бакалавра,

магістра), дисертаційних робіт (аспіранта)?

а)так; 60 65 65

b)ні 40 35 35

12. Чи запрошують Вас для проведення відкритих занять, бесід тощо зі здобувачами вищої освіти? а)так; 100 100 100

b)ні.

13. Чи хотіли б Ви і надалі співпрацювати з ХДАУ? а)так; 100 100 100

b)ні;

14. Ваше ПІБ, номер телефону, назва підприємства (якщо є бажання залишити координати)?

15. Місце для Ваших пропозицій, зауважень щодо співпраці з ХДАУ




