
ЗВІТ 

за результатами проведеного опитування роботодавців по випускникам за 

освітньою програмою «Автомобільний транспорт» рівня бакалавр 

 

Метою даного опитування є вивчення рівня задоволеності роботодавців якістю 

підготовки фахівців ХНАДУ за освітньою програмою «Автомобільний транспорт». 

В опитуванні взяли участь 6 роботодавців: директор Дніпропетровського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; керівник сервісу 

ТОВ «Арт-Сіті» Toyota; директор ПП «Автомобіль»; директор Харківської РД АТ 

СК «Країна»; керівник відділу підбору запчастин «Автодок» компанії ТОВ 

«Омега»; директор автосервісу «L-Cars». 

Узагальнені результати опитування відображені на діаграмах, поданих нижче. 

 

1. Чи працюють/працювали у Вашій установі випускники ХНАДУ за ОП 

«Автомобільний транспорт» 

 
 

2. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників даної 

ОП, які працюють/працювали у Вашій установі/організації? 

 
 

100

так

83

17

повністю задоволений(-а)

скоріше задоволений(-а), ніж не задоволений(-а)



3. Чи забезпечує ОП формування тих компетентностей, які необхідні 

фахівцям для ефективної роботи у Вашій установі/організації? 

 
 

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

будь ласка, яких саме компетентностей не вистачає випускникам даної ОП. 

 

- Правові питання страхування транспортних засобів 

 

5. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників даної ОП? 

 
 

6. Які освітні компоненти (навчальні дисципліни) необхідно додати до ОП? 

- Деякі юридичні та правові аспекти, що стосуються автотехнічної експертизи. 

- Компоненти, пов‘язані з юридичними питаннями страхування транспорту. 

- Особливості ТО і ремонту електромобілів. 
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так частково

67

33

дуже зацікавлений(-а) зацікавлений(-а)



7. Чи зацікавлені Ви у співпраці з ХНАДУ щодо організації практик, 

стажувань, дуального навчання здобувачів вищої освіти за даною ОП? 

 
 

8. Чи вважаєте Ви, що випускники даної ОП затребувані на ринку праці? 

 
 

9. Ваші рекомендації 

Взагалі досить високий рівень технічної підготовки за освітньою програмою. 

Доповнення деяких компонентів освітньої програми вищезазначеними 

побажаннями з питання 6. 

 

 

Аналізуючи відповіді роботодавців, можна зробити висновок, що ОП потребує 

деяких корегувань в межах змісту обов‘язкових компонентів («Технічна 

експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобілів»), і 

вибіркових («Автотехнічна експертиза», «Правознавство»). 
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