
ЗВІТ 

за результатами проведеного опитування роботодавців (стейкхолдерів) 

щодо реалізації освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти 

за спеціальностями 091 – «Біологія» та 222 – «Медицини» у Інституті 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

 

Метою даного опитування є визначення рівня задоволеності 

стейкхолдерів (роботодавців) якістю підготовки фахівців ІПКіК НАН 

України за освітньо-науковими програмами (ОНП) 091 – «Біологія» та 222 – 

«Медицина» третього (освітньо-наукового) рівня. У опитуванні, яке 

проводилося протягом 28 червня – 10 липня 2022 року, взяли участь 8 

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». 

 

Чи вважаєте ви, що Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України може надати належну підготовку здобувачам третього рівня 

вищої освіти для роботи у вашій організації (компанії, підприємстві)? 
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більшою мірою
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Чи відповідає підготовка фахівців за освітньо-науковою програмою 

сучасним вимогам ринку праці? 

 

 

 

На питання чи може освітньо-наукова програма Інституту забезпечити 

роботу випускників аспірантури без додаткового навчання у вашій 

організації (компанії, підприємстві)? Більшість респондентів відповіли 

позитивно. Було побажання залучення аспірантів ІПКіК НАН України під 

час навчання до виконання спільних наукових досліджень, що сприятиме 

підвищенню рівня підготовки майбутніх науковців. 

На питання, які додаткові знання (вміння) має забезпечувати 

освітньо-наукова програма? Було отримано наступні пропозиції: 

забезпечення високого рівня англійської мови, проведення лабораторних 

занять, вміння складати заявки на гранти та пошук джерел фінансування 

стартапів. 

Більшість респондентів запропонувало ввести до навчального плану 

освітньо-наукової програми наступні дисципліни: статистичний аналіз 

експериментальних даних, робота з грантовими проектами. 

Усі опитані стейкхолдери повністю або цілком задоволені рівнем 

професійної підготовки випускників аспірантури Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України? 

У якості побажання щодо знань, умінь, навичок випускників 

аспірантури Інституту знову ж таки висловлюється вміння роботи з грантами 

та запровадження дуальної форми навчання з іншими дослідними 

установами та приватними лабораторіями. 

Для здобувачів освітньої програми 222 «Медицина» третього (освітньо-

наукового) рівня респонденти висловили побажання посилити розуміння між 

секторальної співпраці на основі підходу «Єдине здоров’я». 
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Респонденти сформували шкалу компетенцій, які на високому рівні 

надає навчання у аспірантурі Інституту. На їхню думку це здатність до 

аналізу та синтезу, ретельна підготовка з основ професії, прихильність до 

етичних цінностей, планування та управління часом, навички роботи з 

інформацією (здатність знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел 

та прагнення успіху. Найменша увага приділяється розробці та управлінню 

проектами. Важливою навичкою, яку мають забезпечувати освітньо-наукові 

програми роботодавці вважають здатність знаходити джерела фінансування 

наукових розробок та проектів. 

З пропозицій щодо підвищення рівня підготовки наукових кадрів 

було зазначено, що Національна академія наук України та керівництво 

Інституту мають забезпечувати належний рівень фінансування підготовки 

аспірантів. 

 

Голова комісії з опитувань 

 

Надія ШЕВЧЕНКО 

 

Голова Центру забезпечення 

якості освітньо-наукової 

діяльності 

 

 

 

Олександр СУКАЧ 

 


