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Анкетування роботодавців щодо реалізації ОНП третього рівня вищої 
освіти по спеціальностям 091 – Біологія та 222 – Медицина проводилося 

протягом 2 – 18 червня 2021 року. У опитуванні брали участь 13 потенційних 

роботодавців, які представляють Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, м. Харків, Національний науковий центр «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, Державний 

біотехнологічний університет, м. Харків, Інститут сцинтиляційних матеріалів 

НАН України, м. Харків, Харківський національний університет імені 
Г.С. Сковороди, м. Харків, Харківська академія післядипломної освіти, м. 

Харків, Харківський національний медичний університет, м. Харків, 

Державний заклад «Український медичний центр акушерства, гінекології та 
репродуктології МОЗ України», Медичний центр «Марія», м. Харків та Центр 

репродукції людини «Клініка професора Феськова О.М.», м. Київ та Харків. 
 

Представники основних стейкхолдерів – потенційні роботодавці на 100% 

задоволені якістю ОНП здобувачів третього рівня вищої освіти, з них 69,2% 
респондентів оцінюють, як «дуже добре» і 30,8% ‒ «добре» (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Оцінка роботодавцями якості ОНП зі спеціальностей 091 – 

Біологія та 222 – Медицина, % 
 

При цьому, роботодавці оцінили ОНП за різними показниками наступним 
чином: 

якість з погляду змісту 84,6% ‒ «дуже добре» та 15,4% ‒ «добре» (рис. 2); 
готовність випускників до працевлаштування 61,5% ‒ «дуже добре» та 

38,5% ‒ «добре» (рис. 3); 

рівень компетентності випускників роботодавцями 53,8,6% ‒ «дуже 

добре» та 38,5% ‒ «добре», «задовільно» ‒ 7,7% (рис. 4); 
результати навчання 61,5% ‒ «дуже добре» та 38,5% ‒ «добре» (рис.5). 

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

Важко відповісти



 
Рис. 2. Оцінка змісту ОНП, % 

 

 
Рис. 3. Оцінка готовності випускників до працевлаштування 
 

 
Рис. 4. Оцінка рівня компетентності випускників роботодавцями, % 

 

 
Рис. 5. Оцінка результатів навчання здобувачів роботодавцями, % 
 

Опитування показало, що потенційні роботодавці очікують від 

випускників аспірантури Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України наявність таких навичок як: високий рівень загальної теоретичної та 
практичної підготовки, наявність стратегічного мислення, націленість на 

кінцевий результат роботи, вміння працювати у колективі.  

Хотілося б відмітити, що 92,3% респондентів наголошують про 
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актуальність співпраці зі здобувачами наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальностями 091 – Біологія та 222 – Медицина, які навчаються в 

аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 
7,7% опитаним було важко відповісти на питання. у рамках науково-

дослідної роботи.  

 
Рис. 6. Оцінка актуальності співпраці з майбутніми випускниками під час 
їхнього навчання в аспірантурі, % 

 

Основні напрями активізації науково-дослідної роботи роботодавці 

бачать у проведенні спільних семінарів, стажувань; залученні здобувачів до 
тестування нових методик, участі в розробці ОНП, з метою покращення 

теоретичних і практичних навичок аспірантів. 

Респонденти висловили свої побажання щодо знань, вмінь та навичок 
випускників аспірантури Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України зі спеціальностей 091 – Біологія та 222 – Медицина на які слід 

звернути увагу: розширення знань у сфері інформаційних-технологій (84,6%); 

креативність (61,5); уміння працювати у команді (92,3). 
Також необхідними якостями для працівників на думку роботодавців, є: 

здатність проводити моніторинг досліджуваної проблематики; аналізувати 

отримані результати; генерувати ідеї; творчо підходити до розробки нових 

продуктів; здатність швидко адаптуватися до нових технології. 
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