
ЗВІТ 

за результатами проведеного опитування роботодавців за освітньою 

програмою «Технологія виробництва будівельних та дорожньо-будівельних 

матеріалів і виробів» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

Метою даного опитування є вивчення рівня задоволеності роботодавців які-

стю підготовки фахівців ХНАДУ за освітньою програмою (ОП) «Технологія виро-

бництва будівельних та дорожньо-будівельних матеріалів і виробів», другого (ма-

гістерського) рівня вищої освіти. В опитуванні взяли участь 6 роботодавців: 

- заступник директора з наукової роботи Державного підприємства «Держа-

вний дорожній науково-дослідний інститут імені  М.П. Шульгіна» (ДП «Держдор-

НДІ»); 

- в.о. директора ДП «Дорожній науково-технічний центр»; 

- директор ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна ком-

панія «Автомобільні дороги України»; 

- заст. начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Харківсь-

кій області Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор); 

- в.о. начальника Комунального підрядного спеціалізованого підприємства 

по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд»; 

- директор ТОВ "РАДІАЛ Інжиніринг". 

Узагальнені результати опитування відображені на діаграмах, поданих ни-

жче. 

 

1. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників 

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

 

 
Відповідаючи на це питання, 100 % респондентів повністю задоволені рівнем 

професійної підготовки випускників даної освітньої програми. 



2. Чи забезпечує ОП формування тих компетентностей, які необхідні фахівцям 

для ефективної роботи у Вашій установі/організації? 

 

 
 

100% роботодавців вважають, що ОП забезпечує формування тих компетен-

тностей, які необхідні фахівцям для ефективної роботи. 

 

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

 

 
 

За даними опитування, роботодавці зацікавлені та дуже зацікавлені в при-

йомі на роботу випускників даної освітньої програми. 

 

4. Які освітні компоненти (навчальні дисципліни) необхідно додати до 

ОП? 

Деякі роботодавці пропонують збільшити увагу до технологічних особливо-

стей використання будівельних матеріалів за різних кліматичних умов 

 



5. Чи зацікавлені Ви у співпраці з ХНАДУ щодо організації практик, ста-

жувань, дуального навчання здобувачів вищої освіти за даною ОП? 

 

 
Всі респонденти відповіли ствердно на це питання. 

 

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

 

 
 

100% роботодавців вважають, що випускники ОП затребувані на ринку 

праці. 

 

Ваші рекомендації 

На прохання надати свої рекомендації, крім побажань успіху, роботодавці 

вказали наступні: 

1. Напрацьовувати у випускників навики публічних виступів, покращити 

знання української мови, правопису. Слідкувати за змінами в нормативних докуме-

нтах. 

2. Збільшити обсяг практичної підготовки здобувачів на сучасному лабора-

торному обладнанні 

3. Зменшити кількість самостійної роботи здобувачем на користь практичної 

підготовки здобувачів на сучасному лабораторному обладнанні. 


