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Питання:  

«Як Ви оцінюєте якість підготовки випускника?» 
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Питання: 

 "Чи потрібно було додаткове навчання фахівця?" 

3 

  

 

 

 
 

 

 



4 Питання: 

             "Скільки часу необхідно випускнику для адаптації до 

службових умов?" 

 

 



Питання:  " Оцініть доцільність реалізації ОПП  

Інформаційні системи та технології " 
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 Питання:  

"Оцініть якість змісту ОПП 

Інформаційні системи та технології " 
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Питання: 

"Оцініть перелік компетентностей ОПП 

 Інформаційні системи та технології " 
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Питання: "Оцініть програмні результати навчання за ОПП 

Інформаційні системи та технології " 
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Питання: 

 "Наскільки Ви задоволені рівнем професійної складової  

 здобувачів вищої освіти  

за ОПП Інформаційні системи та технології? " 
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Питання:  

"Яка форма співпраці в подальшому може Вас зацікавити? " 



Питання: 

" Загальна оцінка ОПП Інформаційні системи та технології" 
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Висновки  

           за результатами опитування стейкхолдерів  щодо реалізації 

ОПП Інформаційні системи та технології  
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За ОПП Інформаційні системи та технології на денній формі навчання здобувають вищу освіту понад 

159 курсантів на першому та другому рівні вищої освіти. 

Фахівці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут користуються 

попитом у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. 

Стейкхолдерами ОПП Інформаційні системи та технології виступають наступні структури: Збройні 

Сили України (Військово-морські сили, Повітряні сили, Сухопутні війська, Командування військ зв'язку та 

кібербезпеки та інші), Служба безпеки України, Служба Зовнішньої розвідки України, Державна 

Прикордонна служба України, Національна Гвардія України, Державна Спеціальна служба транспорту 

України, Державне космічне агентство України, Головне управління Розвідки. 

Керівництвом інституту налагоджений зворотній зв’язок із структурами, куди розподіляються 

випускники по закінченню навчального закладу. Замовники здійснюють попередній відбір кандидатів для 

подальшого проходження служби випускниками виходячи із рейтингових показників успішності та 

враховують індивідуально-психологічні якості особистості військовослужбовця. Також, проводять лекції-

зустрічі в стінах інституту у відповідь на запрошення керівництва навчального закладу.  

В інституті розроблена та впроваджена система роботи з відгуками на випускників, щодо 

проходження ними служби у військах. Ця система дозволяє визначити рівень підготовленості випускників 

інституту, готовність їх до самостійного виконання обов’язків за призначенням у Збройних Силах України 

або інших військових формуваннях, а також виявити слабкі місця у підготовці випускників. Система 

передбачає участь керівного складу інституту, навчального відділу,  відділу персоналу та стройового, 

відділу морально-психологічного забезпечення, факультетів та випускових кафедр інституту у зборі та 

аналізі інформації про випускників, встановлює основні робочі групи та їх обов’язки. Головними джерелами 

інформації про проходження випускниками служби у військах є звіти науково-педагогічних працівників 

інституту, які проводили військове стажування та анкети-відгуки із військ. 

Виходячи із результатів моніторингу, слід зазначити, що замовники у повній мірі задоволені якістю 

підготовки вихованців ВІТІ імені Героїв Крут. ( 50 % респондентів надали загальну оцінку ОПП Інформаційні 

системи та технології – добре, а 37 % - відмінно. Негативні відгуки відсутні та роботодавці зацікавлені у 

систематичній співпраці з інститутом.  
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