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Чому саме для 

здобуття вищої 

освіти ви обрали 

ЛНАУ (оберіть 

задовільний рівень 

відповіді):

Що на вашу думку 

покращить роботу 

навчально-наукового 

інституту 

ветеринарної 

медицини з 

підготовки лікарів 

ветеринарної 

медицини?

На вашу думку, чи 

відповідає науково-

педагогічний 

колектив ЛНАУ 

вимогам сучасного 

закладу вищої освіти 

(оберіть необхідне):

Що було для Вас 

важливим при 

виборі майбутньої 

професії (оберіть 

середній рівень 

відповіді):

На вашу думку, чи 

обрана Вами 

професія 

затребувана на 

ринку праці?

Як Ви вважаєте, чи 

достатньо Ви 

отримали знань в 

процесі навчання 

для майбутньої 

професійної 

діяльності (позначте 

усі підходящі 

варіанти):

Я задоволений(а) 

рівнем отриманих 

знань та умінь

Оцінювання знань 

відбувалось прозоро 

та чесно

Викладачі 

використовували 

сучасні педагогічні 

методи (майстер-

клас, навчальні 

дискусії, мозковий 

штурм, тренінги, 

ділові ігри та ін. )

Проходження 

виробничих практик  

сприяло підвищенню 

моїх знань та 

практичних навичок

Я мав вільний доступ 

до електронних 

інформаційних 

ресурсів 

університету

Допоміжний 

персонал деканату 

та кафедр 

кваліфіковано та 

доброзичливо 

сприяв моєму 

навчанню

Я наполегливо 

рекомендуватиму 

іншим навчатись в 

ЛНАУ 

Чого мене, на мою 

думку, НЕ НАВЧИЛИ, 

а це потрібно на 

сучасному ринку 

праці ?

Які дисципліни, на 

мою думку, 

необхідно ВВЕСТИ 

до освітнього 

процесу?

Які дисципліни 

необхідно ВИВЕСТИ 

з освітнього 

процесу?

Інші пропозиції 

щодо покращення 

якості освіти та 

освітнього процесу в 

ЛНАУ

Чи існує в Вашому 

навчальному 

закладів Центр 

працевлаштування 

або будь-який інший 

відділ, що 

займається 

працевлаштуванням, 

професійною 

орієнтацією, 

організацією 

екскурсії на 

підприємства, 

зустрічі...

Якщо так, то чи 

користувалися Ви 

(або Ваші знайомі, 

одногрупники) його 

послугами?

Якщо так, то оцініть 

вагомість наданих 

Вам послуг?

Якщо ні, то зазначте, 

що стало 

перешкодою?

Чи запрошували Вас 

співробітники 

Центру на семінар 

(лекцію) з 

формування навичок 

пошуку роботи, 

складання резюме 

та поводження під 

час співбесіди? 

1

вдале розташування 

закладу ;наявність 

бажаної 

спеціальності ;

покращення 

матеріально-

технічної бази0

так, у повній мірі
гідна зарплата в 

майбутньому;
так, затребувана

мені не вистачатиме 

практичних знань, 

умінь і навичок

середній рівень середній рівень задовільний рівень задовільний рівень середній рівень середній рівень середній рівень практика

никакие.пересмотрет

ь 

последовательность 

дисциплин

никакие . ні

ні я, ні мої знайомі 

не користувалися 

його послугами

я отримав(ла) 

рекомендації для 

працевлаштування 

не мав(ла) 

можливість 

скористатись 

послугами, бо навіть 

не знав(ла) про його 

існування 

не чув(ла


