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Результати опитування рівня задоволеності студентів спеціальностей 

101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища»  

щодо залучення роботодавців до освітнього процесу 
 

За результатами анкетування 25 студентів, які навчаються за спеціальностями 

«Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» рівня вищої освіти 

бакалавр (14 осіб) та магістр (11 осіб), виявлено наступне: 

Список запитань Відповідає 

дійсності,% 

Частково 

відповідає 

дійсності,% 

Категорично 

не 

відповідає 

дійсності,% 

бака-

лавр 

ма-

гістр  

бака-

лавр 

ма-

гістр 

бака-

лавр 

ма-

гістр 

1. Університет інформує здобувачів 

вищої освіти про форми залучення 

роботодавців до реалізації освітнього 

процесу (зустрічі; проведення лекцій, 

тренінгів, круглих столів тощо) 

57 100 43 0 0 0 

2. Університет запрошує представників 

роботодавців для проведення 

лекційних, практичних занять, 

відкритих лекцій, тренінгів 

86 91 14 9 0 0 

3. Представники роботодавців беруть 

участь в організації та проведенні 

спільних з університетом симпозіумів, 

конференцій, ярмарок вакансій, 

презентацій тощо 

79 64 21 36 0 0 

4. Університет і роботодавці сприяють 

отриманню позитивного результату за 

рахунок підвищення освітнього рівня 

студентів 

36 45 64 55 0 0 

5. Чи брали Ви участь у виїзних 

заходах на промислові об’єкти й 

організації 

71 73 14 27 14 0 

6. Залучення роботодавців до 

освітнього процесу сприяє подальшому 

працевлаштуванню 

21 27 79 64 0 9 

7. Під час вивчення дисципліни завжди 

була можливість консультуватися з 

викладачем; викладач завжди був 

присутній на заняттях та консультаціях 

93 82 7 18 0 0 

8. Чи були корисними зустрічі з 

професіоналами-практиками 

36 82 64 18 0 0 

9. Чи брали Ви участь у заходах, до 

реалізації яких були залученні 

роботодавці? 

86 100 14 0 0 0 
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10. Чи налагодили Ви контакти з 

представниками роботодавців під час 

участі у цих заходах? 

14 55 71 36 14 9 

 

Під час обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища (протокол № 7 від «28» березня 

2019 р.) прийняті наступні рішення:  

1. Продовжити практику залучення роботодавців до реалізації освітнього 

процесу (зустрічі; проведення лекцій, тренінгів, круглих столів тощо). 

2. Продовжити роботу з розширення кола зацікавлених підприємств, установ 

та організацій, залучення їх до співпраці з метою підвищення ефективності 

професійної підготовки фахівців природоохоронної галузі. 


