
ЗВІТ 

про результати моніторингу щодо опитування роботодавців щодо 

реалізації освітньо-професійної програми  

Озброєння на військова техніка 

Здобувачі освіти за 255 спеціальністю Озброєння та військова техніка 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

2018 року випуску проходять службу у військових частинах підпорядкованих 

Збройним Силам України.  

Загальна чисельність здобувачів освіти за 255 спеціальністю 2018 року 

випуску – 9 військовослужбовців, з них – 3 закінчили заклад вищої 

військової освіти із відзнакою.  

 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 військах, а також 

виявити слабкі місця у підготовці випускників. 

Головними джерелами інформації про проходження випускниками 

служби у військах є звіти науково-педагогічних працівників інституту, які 

проводили військове стажування та анкети-відгуки із військ. Дана робота 

впроваджена у повсякденну діяльність у відповідності до вимог директиви 

Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил 

України від 06.03.2014 року № ДГШ- 6. Відгуки на випускників 

оформлюються за формою 5.6 ОС.   

Випускники які здобули освіту за спеціальністю 255 проходять службу 

відповідно до рейтингового розподілу у військових частинах м. Києва, м. 

Бровари, м. Одеса, м. Харків, с. Дівички Київської області, м. Самбір 

Львівської області та інших. Назви військових частин є конфіденційними та 

не для загального доступу. По закінченню першого року служби нами 

отримані відгуки з військ про результати та якість підготовки вихованців 

нашого вишу.  

Командири 9 військових частин оцінили випускників інституту за 

вказаною вище спеціальністю наступним чином: 

Твердження «Як ви оцінюєте якість підготовки випускника?»: 

- дуже низька  – жоден роботодавець не вказав даний результат; 

 - низька – жоден роботодавець не вказав даний результат; 

- достатня – 7 роботодавців обрали даний результат; 

- висока -  2 роботодавців обрали даний результат.  

Твердження «Чи потрібно було додаткове навчання фахівця?»: 

- так – жоден роботодавець не обрав дану відповідь; 

- ні – 9 роботодавців обрали даний результат.  

Твердження «Скільки часу необхідно випускнику для адаптації до 

службових умов?»: 



- 3 місяці – 2 роботодавців обрали даний результат; 

- 6 місяців – 5 роботодавців обрали даний результат; 

1 рік – 2 роботодавців обрали даний результат. (Становлення на посаді 

протягом року, безпосереднім командиром випускника розробляється План 

входження в посаду). 

Твердження «Оцініть доцільність реалізації освітньо-професійної 

програми Озброєння та військова техніка»:  

- дуже добре –2 роботодавців обрали даний результат; 

- добре –6 роботодавців обрали даний результат; 

- задовільно –1 роботодавець обрав даний результат.  

- незадовільно – жоден роботодавець не обрав даний результат.  

- утримуюсь від відповіді - жоден роботодавець не обрав даний 

результат. 

Твердження «Оцініть якість зміст освітньо-професійної програми 

Озброєння та військова техніка» : 

- дуже добре –2 роботодавців обрали даний результат; 

- добре –6 роботодавців обрали даний результат; 

- задовільно –1 роботодавець обрав даний результат.  

- незадовільно – жоден роботодавець не обрав даний результат.  

- утримуюсь від відповіді - жоден роботодавець не обрав даний 

результат. 

Твердження «Оцініть перелік компетентностей освітньо- 

професійної програми Озброєння та військова техніка» : 

- дуже добре –2 роботодавців обрали даний результат; 

- добре –6 роботодавців обрали даний результат; 

- задовільно –1 роботодавець обрав даний результат.  

- незадовільно – жоден роботодавець не обрав даний результат.  

- утримуюсь від відповіді - жоден роботодавець не обрав даний 

результат. 

Твердження «Оцініть програмні результати навчання за освітньо- 

професійної програмою Озброєння та військова техніка» : 

- дуже добре –2 роботодавців обрали даний результат; 

- добре –6 роботодавців обрали даний результат; 

- задовільно –1 роботодавець обрав даний результат.  

- незадовільно – жоден роботодавець не обрав даний результат.  

- утримуюсь від відповіді - жоден роботодавець не обрав даний 

результат. 

Твердження «Наскільки Ви задоволені рівнем професійної 

складової  здобувачів вищої освіти за освітньо-професійної програмою 

Озброєння та військова техніка» : 

- дуже добре –2 роботодавців обрали даний результат; 

- добре –6 роботодавців обрали даний результат; 

- задовільно –1 роботодавець обрав даний результат.  

- незадовільно – жоден роботодавець не обрав даний результат.  



- утримуюсь від відповіді - жоден роботодавець не обрав даний 

результат. 

Твердження «Яка форма співпраці в подальшому може Вас 

зацікавити»: 

- організація практик, стажувань здобувачів – 6 роботодавців обрали 

даний результат.  

- проведення занять практикуючими фахівцями – 2 роботодавців 

обрали даний результат; 

- написання курсових, кваліфікаційних робіт у співпраці із 

роботодавцем – жоден роботодавець не обрав даний результат; 

- науково-дослідницька співпраця – 1 роботодавець обрав даний 

результат. 

Твердження «Загальна оцінка освітньо-професійної програми 

Озброєння та військова техніка»: 

- незадовільно – жоден роботодавець не обрав даний результат.  

- задовільно –1 роботодавець обрав даний результат; 

- добре –6 роботодавців обрали даний результат; 

- дуже добре – 2 роботодавців обрали даний результат.  

Отже, виходячи із отриманих результатів ми дійшли висновку, що 

стейкхолдери задоволені у повній мірі освітньо-професійною програмою 

Озброєння та військова техніка. Випускники даного спрямування 

користуються попитом у військових частинах підпорядкованих Збройним 

Силам України.   

 

 

 

 

 


