
ЗВІТ 

за результатами проведеного опитування роботодавців за освітньою 

програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» другий (магістерський 

рівень) 

 

Метою даного опитування є вивчення рівня задоволеності роботодавців 

якістю підготовки фахівців ХНАДУ за освітньою програмою (ОП) 

«Автомобільні дороги та аеродроми», другий (магістерський рівень). В 

опитуванні взяли участь 8 роботодавців: заступник директора з наукової 

роботи  Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний 

інститут імені  М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), завідувач відділу 

"Відокремлений відділ "Східне представництво ДП Дорцентр", старший 

викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного 

технічного університету, директор ДП "Дороги Харківщини", директор ТОВ 

"Транс Лайн Груп", заступник начальника Служби автомобільних доріг в 

Харківській обл., директор ТОВ "ПБС", генеральний директор ПАТ "ШРБУ-

33". Узагальнені результати опитування відображені на діаграмах, поданих 

нижче. 

1. Чи  працюють /працювали у Вашій установі/організації 

випускники даної освітньої програми (ОП)? 

 
 

2. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки 

випускників даної ОП, які працюють/працювали у Вашій 

установі/організації? 

 

100%

так

88%

12%

повністю задоволений(-а)

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



Відповідаючи на це питання, 88 % респондентів повністю задоволені 

рівнем професійної підготовки випускників даної освітньої програми, також 

12 % скоріше задоволені, ніж не задоволені. 

 

3. Чи забезпечує ОП формування тих компетентностей, які 

необхідні фахівцям для ефективної роботи у Вашій установі/організації? 

 
100% роботодавців вважають, що ОП забезпечує формування тих 

компетентностей, які необхідні фахівцям для ефективної роботи. 

 

 

4. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників 

даної ОП? 

 
Переважна більшість опитуваних роботодавців зацікавлені в прийомі на 

роботу випускників даної освітньої програми. 

 

5. Які освітні компоненти (навчальні дисципліни) необхідно додати 

до ОП?  

Деякі роботодавці пропонують додати наступне:  

1. Більш розширити вивчення комп'ютерних дисциплін (наприклад:  

«Інженерна та комп'ютерна графіка», «Програмування», «Тестування», 

«Автоматизований розрахунок тих чи інших процесів», вивчення ПЗ Exel - 

таблиці і т. інше.  

100%

так

75%

25%

зацікавлений(-а) дуже зацікавлений(-а)



2. Більш уваги приділяти дисциплінам з менеджменту, економіки 

підприємств і т. інших  для випуску фахівців, якісно підготовлених не тільки з 

технічних питань, але й соціально-економічних. 

 

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

стажувань, дуального навчання здобувачів вищої освіти за даною ОП? 

 
 

7. Чи вважаєте Ви, що випускники даної 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 документах. 

2. Збільшити кількість лабораторних і практичних занять для 

студентів. 

 

 

100%

так

100%

так


