
ЗВІТ 

за результатами проведеного опитування роботодавців за освітньою 

програмою «Транспортні системи» третього (освітньо-наукового) рівня 

 

Метою даного опитування є вивчення рівня задоволеності роботодавців 

якістю підготовки фахівців ХНАДУ за освітньою програмою (ОП) 

«Транспортні системи» третього (освітньо-наукового) рівня. В опитуванні 

взяли участь 5 роботодавців: директор Автотранспортного коледжу; 

начальник управління Департаменту інфраструктури; 2 директора АТП; 

начальник відділу патрульної поліції.  

Узагальнені результати опитування відображені на діаграмах, поданих 

нижче. 

 

Чи працюють/працювали у Вашій установі випускники ХНАДУ за 

ОП «Транспортні системи». 

 
 

Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки 

випускників даної ОП, які працюють/працювали у Вашій 

установі/організації? 

 
Відповідаючи на це питання, 60% респондентів повністю задоволені 

рівнем професійної підготовки випускників даної освітньої програми, а 40% 

скоріше задоволені, ніж не задоволені. 

 

 



Чи забезпечує ОП формування тих компетентностей, які необхідні 

фахівцям для ефективної роботи у Вашій установі/організації? 

 
60% роботодавців вважають, що ОП забезпечує формування тих 

компетентностей, які необхідні фахівцям для ефективної роботи , а 40% - 

забезпечує частково. 

 

Якщо на попереднє питання Ви відповіли «ні» або «частково», то 

вкажіть, будь ласка, яких саме компетентностей не вистачає 

випускникам даної ОП. 

Були названі наступні компетентності: Діловодство та практична 

підготовка. 

 

Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників даної 

ОП? 

 
Всі опитувані роботодавці зацікавлені в прийомі на роботу випускників 

даної освітньої програми. 

 

Які освітні компоненти (навчальні дисципліни) необхідно додати 

до ОП? 

Стосовно освітніх компонентів, які необхідно додати до ОП, 

респонденти вказали наступні: 

 



Ремонт та обслуговування автотранспортних засобів. 

Корпоративне спілкування та діловодство. 

Організація міжнародних перевезень. 

Інтелектуальні системи транспорту. 

 

Чи зацікавлені Ви у співпраці з ХНАДУ щодо організації практик, 

стажувань, дуального навчання здобувачів вищої освіти за даною ОП? 

 
Переважна більшість роботодавців (80%) зацікавлені у співпраці з 

ХНАДУ щодо організації практик, стажувань, дуального навчання здобувачів 

вищої освіти за даною ОП. 

 

Чи вважаєте Ви, що випускники даної ОП затребувані на ринку 

праці? 

 
Усі опитані респонденти вважають, що випускники даної ОП 

затребувані на ринку праці.  

Ваші рекомендації 

На прохання надати свої рекомендації роботодавці вказали наступні: 

1. Додати до існуючої ОК.5 «Інноваційні технології розвитку 

транспортних систем» тематику з розгляду питання впровадження 

інтелектуальних систем управління транспортом. 



2.Додати можливість обирати дисципліни, спрямовані на вивчення 

екологічних аспекти використання автомобілів, організації та методика 

проведення науково-дослідницької та винахідницької діяльності, планування 

експерименту та обробка експериментальних даних. 

Аналізуючи відповіді роботодавців, можна зробити висновок, що ОНП 

потребує деяких корегувань як в межах змісту окремих дисциплін, так і 

розширення вибіркових дисциплін. 


