
Результати анкетування роботодавців щодо якості освітньо-наукової 

програми «Біологія» ОС «доктор філософії» 

 

Підтримання зворотного зв’язку із зовнішніми стейкхолдерами, 

врахування їх зауважень та пропозицій є необхідним заходом щодо поліпшення 

якості підготовки майбутніх фахівців.  

В анкетуванні щодо якості освітньо-наукової програми «Біологія» взяли 

участь представники закладів вищої освіти та наукових установ України. 

Респонденти тісно співпрацюють з університетом шляхом участі в підготовці 

освітніх програм та навчальних планів; участі в освітньому процесі; регулярних 

відвідувань установ здобувачами вищої освіти та проходження практик; 

стажування викладачів; спільного проведення наукових досліджень. 

Відповідно до результатів анкетування стейкхолдери досить високо 

оцінили якість освітньо-наукової програми. Респонденти відзначили, що 

сильними сторонами випускників ОНП є високий рівень професійних знань та 

навичок; розвинені soft-skills (комунікативні навички, критичне мислення, 

креативність, здатність до командної роботи тощо). 

Результати аналізу відповідей на закриті запитання представлені нижче 

на рисунках. 

 
1. Наскільки Ваші очікування щодо рівня професійної підготовки 

випускників ОНП відповідають реальному рівню? 

 



2. Чи забезпечує освітня програма формування компетентностей, 

необхідних для ефективної роботи у Вашій організації? 

 

 
3. Чи є програмні результати навчання, передбачені ОНП, достатніми 

для професійної діяльності? 

 
4. Чи забезпечує перелік та обсяг освітніх компонент ОНП 

повноцінну підготовку здобувачів до практичної діяльності за 

спеціальністю? 

 
5. Чи маєте Ви особисто та/або фахівці Вашої організації досвід 

співпраці з університетом щодо розробки освітньої програми? 



 

У відкритих запитаннях респонденти зазначили, що  на даний час перелік 

компонентів ОНП є збалансований, а у перспективі можуть змінюватися 

спеціальні вибіркові дисципліни залежно від трендів наукової тематики 

кафедри й інтересів здобувачів. Зокрема, на думку одного із стейкхолдерів, 

доцільно було б запровадити окрему вибіркову дисципліну з питань ролі 

антиоксидантної системи рослин та інших організмів в їх неспецифічній 

стійкості до несприятливих чинників різної природи. 

Найбільш важливими спеціальними професійними компетентностями, 

якими має володіти випускник ОНП, на думку респондентів є: здатність 

планувати і здійснювати комплексні оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання в біології та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані в наукових виданнях 

з біології та суміжних галузях; здатність застосовувати сучасні інформаційні 

технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне 

забезпечення в науковій та навчальній діяльності; здатність здійснювати 

науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти; здатність виявляти, 

формувати та вирішувати проблеми дослідницького характеру, в галузі біології, 

оцінювати та забезпечувати якість досліджень, які проводять; здатність 

дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

Що стосується загальних компетентностей, то найбільш важливими для 

роботодавців є: інформаційна грамотність у професійній діяльності; грамотне 

письмове та усне ділове мовлення; здатність працювати в команді; критичне 

мислення; уміння вирішувати проблеми комплексно; адаптивність; здатність до 

втілення інновацій у професійній сфері та ін. (рис. 6). 

 

 
6. Результати анкетування зовнішніх стейкхолдерів щодо важливості 

загальних компетентностей фахівців у професійній сфері  

 

 

 



 

В цілому зовнішні стейкхолдери зазначили, що підготовка фахівців 

проводиться на належному рівні, як побажання, зважаючи на значний обсяг 

результативної наукової роботи в галузі експериментальної біології рослин в 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, рекомендували в перспективі надати науково-

дослідній лабораторії чи кільком лабораторіям статусу самостійних підрозділів, 

а також зазначили, що доцільним є придбання сучасного вартісного обладнання 

і впровадження нових методів досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


