
7 відповіді

Приймати відповіді

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

7 відповіді

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

7 відповіді

3. Які форми співпраці з ВНАУ Ви вже реалізуєте?

 відповіді

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

Так
Ні
Частково

100%

Так
Ні
Частково

100%

0 1 2 3 4

рецензування освітньо-профе…

надання відгуків на зміст, нап…

проведення занять практикую…

керівництво практичною підго…

інформаційне забезпечення н…

стажування (підвищення квал…

інше

 (100%)

 (100%)

(100%)

 (100%)

(75%)

  (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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Анкета для опитування стейкхолдерів щодо реалізації освітньо-наукової 
програми 

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1SCNw3Adkc5x-LFwidEqTwHj4y8AzqY_mQBxrYAxWwDg/edit%3Fusp%3Dforms_home


4. ультатів ОНП?

4 відповіді

5. Оцініть доцільність реалізації ОНП в регіоні

7 відповіді

6. Оцініть якість, зміст і структуру ОНП

7 відповіді

7. Оцініть рівень загальної підготовки здобувачів вищої освіти зо ОНП

7 відповіді

Так
Ні
Частково

100%

Дуже добре
Добре
Задовільно
Незадовільно
Утримуюся від відповіді

100%

Дуже добре
Добре
Задовільно
Незадовільно
Утримуюсь від відповіді

100%

Дуже добре
Добре
Задовільно
Незадовільно
Утримуюсь від відповіді

100%
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4. Чи було враховано Ваші пропозиції при формуванні цілей ОНП та визначенні результатів ОНП?

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1SCNw3Adkc5x-LFwidEqTwHj4y8AzqY_mQBxrYAxWwDg/edit%3Fusp%3Dforms_home


8. віти за ОНП

4 відповіді

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

7 відповіді

Високим професіоналізмом

Всіма, які зазначені у ОНП

фахівець за освітньо-професійною програмою має володіти усіма фаховими компетенціями та результатами навчання зазначеними у
освітньо-науковій програмі

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

7 відповіді

11. Значення іноземної мови є додатковою перевагою у резюме молодого фахівця та враховується при
працевлаштування?

7 відповіді

Дуже добре
Добре
Задовільно
Незадовільно
Утримуюсь від відповіді

100%

0 1 2 3 4

Комунікабельність

Робота в команді

Гнучкість

Лідерство

Навички вирішення конфліктн…

Креативність

Етичність та чесність

Мотивація та самомотивація

Навички тайм-менеджменту

 (100%)

 (100%)

 (100%)

 (75%)

 (100%)

 (75%)

 (75%)

 (100%)

 (50%)

Так
Ні

100%
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8. Оцініть рівень професійної підготовки й результатів навчання здобувачів вищої освіти за 
ОНП

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1SCNw3Adkc5x-LFwidEqTwHj4y8AzqY_mQBxrYAxWwDg/edit%3Fusp%3Dforms_home


12.

4 відповіді

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

7 відповіді

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

7 відповіді

Постійно моніторинг ринку праці, введення нових компонентів які підвищують професіоналізм

Постійний моніторинг ринку праці. Ведення нових компонентів які покращують професіоналізм

-

зазначено вище

Так
Ні
Частково

100%

Так
Ні
Частково

100%
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12. Чи популяризують викладачі академічну доброчесність?

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1SCNw3Adkc5x-LFwidEqTwHj4y8AzqY_mQBxrYAxWwDg/edit%3Fusp%3Dforms_home



