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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ  

стейкхолдерів, щодо рівня підготовки, набутих соціальних та 

професійних навичок докторів філософії за освітньо-науковою 

програмою «Суднобудування» з метою формування, розробки та 

перегляду освітньої програми 

 

Учасниками цього анкетування були основні роботодавці та академічна 

спільнота, зокрема: Одеський національний морський університет, 

Національний університет «Одеська морська академія», ДП «Дослідно-

проєктний центр кораблебудування» (Миколаїв), Інтелектуальні Морські 

Технології (Миколаїв), Київський інститут водного транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій. В опитуванні взяли участь 5 осіб. 

Анкета включала 16 питань. Анкетування було легальне. 

Результати опитування наступні: 

1. Чи є у Вашій організації дефіцит фахівців з суднобудування? 

100 % респондентів відповіли, так 

2. Чи існує у Вашій організації потреба у фахівцях з суднобудування? 

100 % респондентів відповіли, так 

3. Чи працюють (працювали) у Вашій організації випускники, 

підготовлені за освітньою програмою "Суднобудування" чи за спеціальністю 

05.08.03 в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова? 

Так 80,0% 
Ні 20,0% 

 

4. Якщо у вашій організації працюють випускники освітньої програми 

"Суднобудування" чи спеціальності 05.08.03 будь ласка, надайте оцінку їх 

підготовленості, як працівників від 1 до 10. 

Результати опитування наведено на рис.1. 
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Рисунок 1 

5. Чи хотіли б Ви брати участь в оцінюванні підготовки здобувачів 

освіти? 

Так 80,0% 
Ні 20,0% 

 
6. Які напрямки співпраці, на вашу думку, сприятимуть модернізації 

змісту суднобудівної освіти? 

Запропоновані для обрання відповіді та результати опитування 

наступні: 

Участь у ярмарках вакансій 20,0% 
Відкриті лекції для здобувачів вищої освіти із 

залученням провідних фахівців 

80,0% 

Спільні проекти 80,0% 

Участь в експертному опитуванні та анкетуванні 

щодо формування цілей, змісту, організації, 

провадження та матеріально-технічного 

забезпечення освітніх програм 

60,0% 

Надання рекомендацій з удосконалення змістовних 

модулів професійно-орієнтованих дисциплін 

60,0% 

 

7. Які соціальні навички (soft skills), що набувають/розвивають 

здобувачі вищої освіти упродовж періоду навчання знадобляться їм при 

працевлаштуванні до вашої організації ?  

Результати опитування наведено на рис.2. 
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Рисунок 2 

8. Будь ласка, надайте оцінку Вашої задоволеності набутими 

соціальними навичками (soft skills), що зазначені вище, випускників НУК, що 

працюють у вашій організації. 

Результати опитування наведено на рис.3. 

 

Рисунок 3 

9. Як довго проходить адаптація випускників на робочому місці? 

Результати опитування наведено на рис.4. 

 

Рисунок 4 
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10. Чи потрібно було додатково на робочому місці навчати випускників 

та формувати практичні навички? 

Так 100,0% 
Ні 0,0% 

 

11. Яким навичкам було необхідно додатково навчати випускників на 

робочому місці? 

Кількість вибору відповідей не обмежувалась. Найчастіше вказані: 

Розроблення сучасних навчально-методичних комплексів дисциплін, Іноземна 

мова, 3D САПР, Складати звіти з виконаної роботи 

12. Які загальні компетентності освітньої програми є найбільш 

вагомими при роботі у Вашій організації? 

Результати опитування наведено на рис.5. 

 

Рисунок 5 

13. Які програмні компетентності освітньої програми є найбільш 

вагомими при роботі у Вашій організації? 

Результати опитування наведено на рис.6. 

 

Рисунок 6 
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14. Які компетентності, ви рекомендуєте додати до опанування 

здобувачами вищої освіти суднобудівної галузі? 

Кількість вибору відповідей не обмежувалась. Найчастіше вказані: 

Здатність користуватися сучасними інтерактивними засобами та програмним 

забезпеченням, Набуття практичного досвіду участі в процесі побудови суден 

 

15. Надайте оцінку задоволеності Вашої організації співпрацею з 

кафедрами Кораблебудівного навчально-наукового інституту Національного 

університету кораблебудування ім. адм. Макарова? 

Результати опитування наведено на рис.7. 

 

Рисунок 7 

 

16. Чи були пропозиції щодо співпраці з Вашою організацієї від інших 

закладів вищої освіти, що готують фахівців з суднобудування? 

Так 80,0% 
Ні 20,0% 

 

 


