
ЗВІТ 

про результати опитування  стейкхолдерів стосовно якості освіти 

здобувачів та вивчення ставлення роботодавців до програм підготовки 

спеціалістів за освітньо-науковою програмою «Ветеринарна медицина» 

за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина в  ННЦ ««Інститут 

клінічної і експериментальної ветеринарної медицини» 

 

Було проведене опитування  стейкхолдерів  стосовно якості  організації  

навчання  здобувачів  третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти за 

спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. Опитування проводилось  у квітні  

2022  року серед  стейкхолдерів і включало  низку питань щодо якості  

освітньо-науковою програми «Ветеринарна медицина» та рівня 

задоволеності підготовкою в науковій установі та  побажань  поліпшення  

якості  освітньо-наукового  процесу  в  ННЦ «ІЕКВМ».  В опитуванні  

прийняло участь  6 стейкхолдерів.  

Опитування показало, що на запитання  «Чи здобута в ННЦ «ІЕКВМ» 

спеціальність пов’язана з діяльністю Вашої установи?» усі 6 стейкхолдерів 

(100%) підтвердили зв'язок спеціальності, що  здобувається, з діяльністю 

ННЦ «ІЕКВМ». 

Стейкхолдери надали відповідь на питання анкети: «Чи відповідає 

отриманий у ННЦ «ІЕКВМ» рівень компетентності здобувачів  вашим  

потребам  як  роботодавця?»:  

- так –  5 (84%) осіб; 

- ні – 1 (16 %) осіб. 

На  наступне питання анкети: «Чи задоволені Ви, як роботодавець, якістю 

теоретичної підготовки здобувачів здійсненою ННЦ «ІЕКВМ»?» усі  

стейкхолдери поставили високу оцінку якості теоретичної підготовки  

здобувачів  ННЦ «ІЕКВМ». 



Стейкхолдери висловили свою думку щодо питання анкети: «Чи  

відповідає обсяг  практичних навичок здобувачів Вашим очікуванням і 

потребам, як роботодавця?». Було відзначено повне задоволення обсягом 

практичних навичок здобувачів третього  (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти у ННЦ «ІЕКВМ».  

На питання  «Яку кількість здобувачів/фахівців ви готові прийняти для 

проходження практики на базі вашого підприємства чи установи?» була 

відповідь,  що усі опитувані  що можуть прийняти більше 10 осіб. 

Також  усі стейкхолдери (100 % опитуваних) висловили свою 

готовність до співпраці з ННЦ «ІЕКВМ» з метою удосконалення освітніх 

програм підготовки здобувачів .  

На  наступне  питання  анкети:  «Які елементи підготовки 

здобувачів 

ННЦ «ІЕКВМ», на вашу думку, потребують покращення для збільшення 

їх конкурентоспроможності на ринку праці?»  

  – навики практичної роботи з устаткуванням;  

  – вміння працювати з програмним забезпеченням для обробки та аналізу 

результатів;  

  – посилення теоретичної підготовки здобувачів;  

  – все вище перелічене;  

  – інше.  

Були отримані такі  відповіді: 84  %  стейкхолдерів  задоволені  

навиками  практичної  роботи здобувачів з устаткуванням, а 16 % 

стейкхолдерів  бажали  б його покращити;  

  –   усі   стейкхолдери задоволені вмінням здобувачів працювати з 

програмним забезпеченням для обробки та аналізу результатів досліджень;  

  –  теоретична  підготовка  здобувачів третього рівня  вищої освіти  за 

освітньо-науковою  програмою  211  Ветеринарна  медицина  в  ННЦ 

«ІЕКВМ» отримала високу оцінку всіх стейкхолдерів;  



  –   усі  стейкхолдери  висловили  побажання  про  збільшення  можливості 

проходити стажування здобувачів за кордоном.  

На поставлене питання  анкети:  «Чи є на вашу думку перспектива 

покращення взаємодії між ННЦ «ІЕКВМ» та роботодавцями?»  усі 6 

стейкхолдерів  (100%) відповіли «так».  

На питання «Вкажіть напрямки підготовки здобувачів,  які слід було б 

додати/змінити для тіснішою взаємодії здобувачів ННЦ «ІЕКВМ» з 

роботодавцями» були висловлені пропозиції щодо покращення 

інноваційної, інвестиційної діяльності,  економічних та інформаційних 

аспектів взаємодії устнов стейкхолденів та ННЦ «ІЕКВМ».  Також було 

запропоновано увести: 

- до обов’язкових дисципліну щодо набуття здобувачами 

викладацьких компетентностей; 

- до навчального процесу  теми щодо біологічної та продовольчої  

безпеки України в умовах воєнної агресії рф. 

Таким чином, результати  анонімного  анкетування стейкхолдерів буде 

враховане при удосконаленні освітньо-наукової програми підготовки 

наукових кадрів за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина в ННЦ 

«ІЕКВМ» на 2022/2023 рр. 

 


