
Результати опитування роботодавців 

кафедри екології та природоохоронних технологій  

щодо рівня підготовки, набутих соціальних та професійних навичок 

 з метою формування, розробки та перегляду освітньої програми  

 

Результати опитування показали, що 100 % роботодавців  вважають за доцільне 

подальшу співпрацю з кафедрами НУК, які здійснюють підготовку фахівців за освітніми 

програмами галузей 10 – Природничі науки та 18 –  Виробництво та технології. 

В якості основних напрямів співпраці більшість респондентів виділили відкриті лекції 

для здобувачів вищої освіти із залученням провідних фахівців, спільні проекти та надання 

рекомендацій з удосконалення змістовних модулів професійно-орієнтованих дисциплін.   

Серед соціальних навичок, що набувають/розвивають здобувачі вищої освіти 

упродовж періоду навчання і які, на думку опитаних, знадобляться їм при працевлаштуванні 

за спеціальністю більша частина випускників обрали: уміння працювати в команді; здатність 

спілкуватися з колегами; визначеність та наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність генерувати нові ідеї 

(креативність)  та вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

100 % опитаних випускників кафедри екології та природоохоронних технологій 

задоволені набутими в процесі навчання соціальними та професійними навичками. 

Найбільш розповсюдженими компетентностями, які респонденти рекомендували 

додати до опанування здобувачами вищої освіти у екологічній галузі є: здатність до участі в 

управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами; здатність до 

використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень; здатність до 

оцінки впливу на стан довкілля та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю; здатність обґрунтовувати необхідність розробки заходів, спрямованих на 

збереження довкілля та здатність оцінювати шкоду, заподіяну навколишньому середовищу. 

 

 

 



Результати опитування випускників  

кафедри екології та природоохоронних технологій  

щодо рівня підготовки, набутих соціальних та професійних навичок 

 з метою формування, розробки та перегляду освітньої програми  

 

Результати опитування показали, що 100 % випускників вважають  за доцільне 

подальшу співпрацю з кафедрами НУК, які здійснюють підготовку фахівців за освітніми 

програмами галузей 10 – Природничі науки та 18 –  Виробництво та технології. 

В якості основних напрямів співпраці більшість респондентів виділили відкриті лекції 

для здобувачів вищої освіти із залученням провідних фахівців та участь в експертному 

опитуванні та анкетуванні щодо формування цілей, змісту, організації, провадження та 

матеріально-технічного забезпечення освітніх програм. 

Серед соціальних навичок, що набувають/розвивають здобувачі вищої освіти 

упродовж періоду навчання і які, на думку опитаних, знадобляться їм при працевлаштуванні 

за спеціальністю більша частина випускників обрали: визначеність та наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність 

генерувати нові ідеї (креативність)  та вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

100 % опитаних випускників кафедри екології та природоохоронних технологій 

задоволені набутими в процесі навчання соціальними та професійними навичками. 

Найбільш розповсюдженими компетентностями, які респонденти рекомендували 

додати до опанування здобувачами вищої освіти у екологічній галузі є: здатність до участі в 

управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами; здатність до 

використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень; здатність до 

оцінки впливу на стан довкілля та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю; здатність обґрунтовувати необхідність розробки заходів, спрямованих на 

збереження довкілля та здатність оцінювати шкоду, заподіяну навколишньому середовищу. 

 

 

 


