
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ/ВИПУСКНИКІВ  

В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

В опитуванні взяли участь 8 роботодавців/випускників. Предметом обговорення є 

освітньо-професійна програма «015 Професійна освіта. Охорона праці» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти.  

Опитування проводилося за допомогою Google-форм. Результати опитування за 

кожним заданим питанням (абсолютне/відносне значення) наступні:  

1. Вкажіть основний вид діяльності Вашого підприємства (організації, закладу): 

 

2. В якому регіоні Ви провадите діяльність 
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3. Яка чисельність працівників на Вашому підприємстві?  

  
4. Чи зацікавлені Ви у фахівцях спеціальності "Професійна освіта. (Охорона праці. 

Технічна творчість)"?   

 
 

5. Чи працюють на Вашому підприємстві випускники Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка? 

 
 

6. Вкажіть кількість випускників Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, що працюють на Вашому підприємстві? 
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7. Чи ознайомлені Ви із освітньо навчальною програмою підготовки фахівців в галузі 

"Професійна освіта (Охорона праці. Технічна творчість"? 

  

8. Які з наведених навичок є найбільш необхідними для ефективної професійної діяльності 

та кар'єрного росту (1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)? 
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9. Вкажіть наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка,  які працюють у Вас в 

організації/установі? (1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

  
10. Чи є Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка Вашим 

партнером у підборі кадрів?  

  

  
11. Вкажіть свою оцінку Кам'янець-Подільському НУ імені Івана Огієнка, і, зокрема, 

кафедри фізики, як закладу/підрозділу вищої освіти, за наступними критеріями 1 

(незначний рівень) до 5 (дуже високий рівень). 

  

  
12. Чи зацікавлені Ви у організації дуальної освіти з Кам'янець-Подільським 

національним університетом імені Івана Огієнка?  

   
 

 



13. Чи необхідним, на Вашу думку, є отримання практичного досвіду під час 

проходження студентами практик?:  

  

  
14. Яка форма співпраці в подальшому Вас цікавить  

  

  
15. Чи сприяєте Ви працевлаштуванню осіб з інвалідністю?  

 

  
16. Яких змін Ви очікуєте від Кам’янець-Подільського національного університету  імені 

Івана Огієнка?  
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17. Вкажіть вимоги щодо необхідних знань, вмінь, навичок для влаштування на роботу у Ваше 

підприємство, організацію, заклад? 

   

18. Чи наявність додаткової кваліфікації "вчитель трудового навчання" є позитивним чинником 

при влаштуванні на роботу у Ваше підприємство (організацію, заклад)?  

 
19. Вкажіть, будь ласка, назву Вашого підприємства (організації, закладу): 
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В опитуванні взяли участь вісім роботодавців Хмельницького регіону, більшість з них 

з м. Кам’янець-Подільський (6) та Кам’янець-Подільського району (2). 

За результатами опитування можна зробити висновок, що роботодавці позитивно 

оцінюють доцільність реалізації освітньо-професійної програми в регіоні та якість 

професійної програми для майбутнього працевлаштування випускників. Основними 

видами діяльності роботодавців є навчально-освітня та виробнича діяльність. Відповідно, 

затребуваними спеціальностями є фахівці з охорони праці для організації відповідної 

служби на підприємстві чи навчальному закладі. Роботодавці зазначили, що випускники 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка уже працюють на 

їхніх підприємствах (закдалах), а також, що важливими для ефективної професійної 

діяльності та кар'єрного росту є такі навички, як рівень загальнотеоретичної підготовки, 

рівень професійних знань і навичок, здатність працювати в команді та бажання кар'єрного 

і професійного зростання, а також комунікабельність, відповідальність, ініціативність, 

вміння ведення ділової документації. Не менш важливими є знання нормативно-правової 

бази та ведення документації.    

Також було відзначено, що роботодавці цілому задоволені професійною підготовкою 

випускників Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Більшість 

роботодавців відмітили, що КПНУ імені Івана Огієнка є їхнім партнером у підборі кадрів. 

Майже 88 % зазначили, що зацікавлені у організації дуальної освіти з КПНУ імені Івана 

Огієнка і 100% роботодавців згідні, що важливим є проходження студентських практик для 

отримання практичного досвіду. Щодо співпраці у подальшому, то було зазначено, що 

важливим є підбір кадрів організації, стажування, практика студентів, проведення занять 

практикуючими фахівцями, спільна науково-дослідна діяльність.  

Щодо очікування змін від КПНУ імені імені Івана Огієнка, то було зазначено про 

необхідність практичних навичок співпраці з підприємствами області, розвиток 

матеріально-технічної бази, фахова підготовка архітекторів та підвищення кваліфікації 

викладачів. При запитаннях щодо необхідних знань, вмінь і навичок для влаштування на 

роботу у підприємство чи організацію, було відмічено необхідність хорошої бази знання 

інформаційно-комунікаційних програм та технологій, знання програмних комплексів, 

організованість та бажання вдосконалюватися, знання програми нормативно правової 

галузі охорони праці, вміння працювати з законодавчою документацією в своїй сфері. 

Роботодавці відмітили необхідність інформування підприємств про освітні програми 

професійної спрямованості. Серед фахових умінь відзначено здатність планувати свою 

діяльність та досягати поставленої мети. 

Більшість роботодавців позитивно ставлять до наявності додаткової кваліфікації 

вчителя трудового навчання. 

Також роботодавцями були названі їхні установи та організації, а також контакти для 

зворотнього зв'язку.  

Відзначимо, що серед потенційних роботодавців виступає і Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка  

  


