Анкета «Опитувальник для випускників»
(для здобувачів) зі спеціальності 201 «Агрономія»

–
за цим посиланням доступні статистичні дані опитування будь-якому
користувачеві (навіть не зареєстрованому)! Щоб побачити кількість відповідей
(або частку (%)) наведіть курсор на відповідну частину діаграми!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH_MRFTBizX14MdDy4qHxdAawoSBAl60ZK6y974ub7eTA7XA/viewanalytics

Анкета «Опитувальник для випускників» містила 8 запитань, з яких перше
питання визначало рік закінчення навчання респондента. Всі анонімно опитані
респонденти закінчили навчання у 2020 році.
На питання: «Чи працюєте Ви за фахом?» - один випускник відповів
ствердно, інший – «ні».
Чи працюєте Ви за фахом?
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Рис. 1. Працевлаштування випускників за фахом
Один з опитаних випускників вважає, що обрана ним професія має попит на
ринку праці, а інший випускник не зміг оцінити затребуваність професії. Жоден
з опитаних випускників не вважає, що обрана ним професія не має попиту на
ринку праці.

Узагальнені результати опитування подані на рис. 2.
Як Ви вважаєте, обрана Вами професія має попит на ринку
праці?
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Рис. 2. Попит на професію випускників на ринку праці, на думку
випускників
Всі випускники вважали, що порядок вивчення дисциплін, план та графік
освітнього процесу був логічним і послідовним, як свідчать результати
опитування, що відображені на рис. 3.
Чи був порядок вивчення дисциплін, план та графік
освітнього процесу, логічним і послідовним?
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Рис. 3. Оцінювання випускниками логічності та послідовності порядку
вивчення дисципліни, плану та графіку освітнього процесу
Випускникам було запропоновано запитання «Чи достатньою була
кваліфікація викладачів, залучених для реалізації освітньої програми?» з такими
варіантами відповіді: так, не можу оцінити, ні. Всі опитані випускники відповіли:
«Так».

Чи достатньою була кваліфікація викладачів, залучених для реалізації
освітньої програми?
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Рис. 4. Оцінювання випускниками кваліфікації викладачів, залучених для
реалізації освітньої програми
Всі опитані випускники зазначили, що оцінювання їх навчальних досягнень
здійснювалося об’єктивно, як показано на рис. 5.
Чи об’єктивно здійснювалось оцінювання навчальних
досягнень?
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Рис. 5. Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень випускників, на їх
думку
На запитання «Чи задоволені Ви отриманим рівнем освіти?» з
запропонованими відповідями «повністю задоволений», «скоріше задоволений»,
«скоріше незадоволений» та «повністю незадоволений», один випускник
відповів - «повністю задоволений», а інший - «скоріше задоволений». Повністю
або скоріше незадоволених отриманим рівнем освіти серед опитаних
випускників не було.

Чи задоволені Ви отриманим рівнем освіти?
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Рис. 6. Задоволеність випускників отриманим рівнем освіти
Респондентам було запропоновано навести зауваження та пропозиції щодо
удосконалення освітньої програми. Наведені зауваження зводилися до того, що
матеріально-технічне забезпечення лабораторій не дозволяє проводити
дослідження на сучасному рівні й є труднощі з публікацією результатів
дисертаційного дослідження в міжнародних виданнях.

