Як Ви вважаєте, чи
На вашу думку, чи
достатньо Ви
Що на вашу думку покращить
відповідає науковоотримали знань в
Що було для Вас
На вашу думку, чи
роботу навчально-наукового
педагогічний
процесі навчання для
важливим при виборі
обрана Вами
інституту ветеринарної медицини з
колектив ЛНАУ
майбутньої
майбутньої професії професія затребувана
підготовки лікарів ветеринарної
вимогам сучасного
професійної
(оберіть 3 відповіді):
на ринку праці?
медицини?
закладу вищої освіти
діяльності (позначте
(оберіть необхідне):
усі підходящі
варіанти):
престижність
професії;можливість
кар'єрного
зростання;відповідніс
так, але бажано
ть наявних у мене
мені не вистачатиме
покращення матеріально-технічної
переглянути
знань, здібностей та
так, затребувана
практичних знань,
бази0
кваліфікацію деяких з
нахилів майбутній
умінь і навичок
них
професійній
діяльності;професія
допоможе почати
власний бізнес;

ID

Чому саме для здобуття вищої освіти ви
обрали ЛНАУ (оберіть 2 відповіді):

1

вдале розташування закладу ;довіра до
керівництва та викладачів;низький рівень
вартості навчання ;наявність бажаної
спеціальності ;

2

вдале розташування закладу ;можливість
отримати безкоштовну освіту;

3

вдале розташування закладу ;наявність
бажаної спеціальності ;

відкриття власних лабораторних
центрів

4

вдале розташування закладу ;можливість
отримати безкоштовну освіту;

відкриття власних лабораторних
центрів

5

довіра до керівництва та
викладачів;рекомендації знайомих та
попередніх випускників;

покращення матеріально-технічної
бази0

6

можливість отримати безкоштовну
освіту;наявність бажаної спеціальності ;

покращення матеріально-технічної
бази0

7

можливість отримати безкоштовну
освіту;наявність бажаної спеціальності ;

покращення матеріально-технічної
бази0

8

довіра до керівництва та
викладачів;можливість отримати
безкоштовну освіту;

покращення матеріально-технічної
бази0

9

можливість отримати безкоштовну
освіту;наявність бажаної спеціальності ;

відкриття власних лабораторних
центрів

10

можливість отримати безкоштовну
освіту;низький рівень вартості навчання ;це
воля батьків;наявність бажаної
спеціальності ;

покращення матеріально-технічної
бази0

11

наявність бажаної спеціальності ;

12

довіра до керівництва та
викладачів;наявність бажаної спеціальності
;

затребувана, але
відсутність
гідна зарплата в
так, але бажано
практичних навичок
майбутньому;престиж
покращення матеріально-технічної
переглянути
після закінчення
ність
бази0
кваліфікацію деяких з
навчання заважають
професії;можливість
них
мені конкурувати з
кар'єрного зростання;
випускниками інших
університетів
перспективи
працевлаштування;пр
офесія допоможе
знайти роботу за
так, затребувана
кордоном;професія
допоможе почати
власний бізнес;
престижність
затребувана, але
професії;відповідність
відсутність
наявних у мене знань,
так, але бажано
здібностей та нахилів практичних навичок
переглянути
після закінчення
майбутній
кваліфікацію деяких з
навчання заважають
професійній
них
мені конкурувати з
діяльності;можливіст
випускниками інших
ь отримання
університетів
незалежності від
батьків;
перспективи
працевлаштування;ві
дповідність наявних у
мене знань,
складно відповісти
так, затребувана
здібностей та нахилів
майбутній
професійній
діяльності;
затребувана, але
відсутність
так, але бажано
практичних навичок
переглянути
престижність
після закінчення
кваліфікацію деяких з
професії;
навчання заважають
них
мені конкурувати з
випускниками інших
університетів
гідна зарплата в
майбутньому;можлив
ість кар'єрного
так, але бажано
зростання;відповідніс
переглянути
важко відповісти
ть наявних у мене
кваліфікацію деяких з
знань, здібностей та
них
нахилів майбутній
професійній
діяльності;
гідна зарплата в
майбутньому;престиж
ність
професії;відповідність
так, у повній мірі
важко відповісти
наявних у мене знань,
здібностей та нахилів
майбутній
професійній
діяльності;
затребувана, але
відповідність наявних
відсутність
у мене знань,
так, але бажано
практичних навичок
здібностей та нахилів
переглянути
після закінчення
майбутній
кваліфікацію деяких з
навчання заважають
професійній
них
мені конкурувати з
діяльності;спадкоємні
випускниками інших
сть поколінь;
університетів
гідна зарплата в
майбутньому;перспек
тиви
затребувана, але
працевлаштування;ві
відсутність
дповідність наявних у
так, але бажано
практичних навичок
мене знань,
переглянути
після закінчення
здібностей та нахилів
кваліфікацію деяких з
навчання заважають
майбутній
них
мені конкурувати з
професійній
випускниками інших
діяльності;можливіст
університетів
ь отримання
незалежності від
батьків;
так, у повній мірі

так, але бажано
покращення матеріально-технічної
переглянути
бази0
кваліфікацію деяких з
них

покращення матеріально-технічної
бази0

так, у повній мірі

Я задоволений(а)
рівнем отриманих
знань та умінь

Оцінювання знань
відбувалось прозоро
та чесно

Викладачі
використовували
сучасні педагогічні
методи (майстерклас, навчальні
дискусії, мозковий
штурм, тренінги,
ділові ігри та ін. )

4

5

3

Допоміжний
Проходження
Я мав вільний доступ персонал деканату та
виробничих практик
до електронних
кафедр
сприяло підвищенню
інформаційних
кваліфіковано та
моїх знань та
ресурсів університету доброзичливо сприяв
практичних навичок
моєму навчанню

5

5

5

Чи існує в Вашому
навчальному
Чого мене, на мою
Якщо так, то чи
закладів Центр
Які дисципліни, на
Інші пропозиції щодо
думку, НЕ НАВЧИЛИ,
Які дисципліни
користувалися Ви
працевлаштування
мою думку,
покращення якості
а це потрібно на
необхідно ВИВЕСТИ з
або будь-який інший (або Ваші знайомі,
необхідно ВВЕСТИ до
освіти та освітнього
сучасному ринку
освітнього процесу?
відділ, що займається одногрупники) його
освітнього процесу?
процесу в ЛНАУ
праці ?
послугами?
працевлаштуванням,
професійною
орієнтацією,

Якщо так, то оцініть
вагомість наданих
Вам послуг?

Чи запрошували Вас
співробітники Центру
на семінар (лекцію) з
Якщо ні, то зазначте,
формування навичок
що стало
пошуку роботи,
перешкодою?
складання резюме та
поводження під час
співбесіди?

5

Сучасним методам
Сучасні методи
Вет -сан. експертиза
лікування, та взагалі
діагностики та
для лікарів, які не
лікуванню домашніх, лікування домашніх будуть в подальшому
а не с/х тварин.
та екзотичних тварин.
цим займатися.

З держ. бюджету
виділяти більше
коштів на мат.-тех.
базу.

так

я не користувався,
але користувалися
мої знайомі

я отримав(ла)
рекомендації для
працевлаштування

мав(ла) бажання
скористатись
послугами, але місце
навчання та місце
розташування Центру
знаходяться у різних
містах

так

більше практики

так

користувався
особисто

я отримав(ла)
рекомендації для
працевлаштування

4)мав(ла) бажання
скористатись
послугами, але за
моєю спеціальністю
не виявилось
вакансій

ні

Я наполегливо
рекомендуватиму
іншим навчатись в
ЛНАУ

мені не вистачатиме
практичних знань,
умінь і навичок

3

3

3

3

4

4

3

Роботі з домашніми
тваринами та
покращити ті
Виводити не
екзотичними, адже
дисципліни які вже є,
потрібно, краще
вся матеріальноповернути ії в сучасне
зробити більш
технічна база
русло, а не вивчати широкий розподіл на
повьязана з СГ
застарілі методи.
блоки.
тваринами. Практики
майже не було

намагаюся
отримувати необхідні
мені знання
самостійно

4

4

3

5

5

4

4

лікування дрібних
тварин та екзотичних
тварин

.

.

.

не знаю

ні я, ні мої знайомі не
користувалися його я отримав(ла) роботу
послугами

не мав(ла)
можливість
скористатись
послугами, бо навіть
не знав(ла) про його
існування

не чув(ла

мені не вистачатиме
практичних знань,
умінь і навичок

3

3

2

1

3

4

1

Слишком много
вопросов

Этику, русский язык

Только некоторых
преподавателей

Квалификация
некоторых
преподавателей

не знаю

ні я, ні мої знайомі не я отримав(ла) перелік
користувалися його
вакансій за моєю
послугами
спеціальністю

не мав(ла)
можливість
скористатись
послугами, бо навіть
не знав(ла) про його
існування

не чув(ла

мені не вистачатиме
практичних знань,
умінь і навичок

4

4

4

5

5

5

5

Деякі дрібні практичні
навички

Усього достатньо

Не маю таких у себе
на думці

Більша креативність
подання матеріалу на
прикладі
закордонного
викладання.

так

я отримав(ла) перелік
вакансій за моєю
спеціальністю

4)мав(ла) бажання
скористатись
послугами, але за
моєю спеціальністю
не виявилось
вакансій

ні

отримані мною
теоретичні знання є
застарілими

3

1

2

4

4

4

1

актуальності в
лікуванні

вивченяя домашніх
тварин

застарілі предмети

актуальні предмети

не знаю

ні я, ні мої знайомі не я отримав(ла) перелік
користувалися його
вакансій за моєю
послугами
спеціальністю

не мав(ла)
можливість
скористатись
послугами, бо навіть
не знав(ла) про його
існування

не чув(ла

мені не вистачатиме
практичних знань,
умінь і навичок

1

3

1

2

5

3

1

Практичных навыков

.

Лекарственные
растения

.

не знаю

ні я, ні мої знайомі не я отримав(ла) перелік
користувалися його
вакансій за моєю
послугами
спеціальністю

не мав(ла)
можливість
скористатись
послугами, бо навіть
не знав(ла) про його
існування

ні

мені не вистачатиме
практичних знань,
умінь і навичок

4

4

4

4

4

4

4

практичним навичкам

-

-

-

не знаю

ні я, ні мої знайомі не я отримав(ла) перелік
користувалися його
вакансій за моєю
послугами
спеціальністю

не мав(ла)
можливість
скористатись
послугами, бо навіть
не знав(ла) про його
існування

не чув(ла

повністю не
задоволений якістю
отриманих знань

1

4

3

3

4

2

5

Практики не было

Все есть

История

Дистанционное
обучение

ні

ні я, ні мої знайомі не я отримав(ла) перелік
користувалися його
вакансій за моєю
послугами
спеціальністю

не мав(ла)
можливість
скористатись
послугами, бо навіть
не знав(ла) про його
існування

ні

отримані мною
теоретичні знання
майже не стосуються
моєї майбутньої
професії

3

4

3

3

5

5

1

Вчитися.

Психологія.

-

-

так

я не користувався,
але користувалися
мої знайомі

я отримав(ла) роботу

4)мав(ла) бажання
скористатись
послугами, але за
моєю спеціальністю
не виявилось
вакансій

не чув(ла

дисципліни які
потрібні лукарям

философфия и ті
предметі які не
стосуються
ветеринарії

більше практики

не знаю

ні я, ні мої знайомі не
користувалися його
послугами

я отримав(ла)
рекомендації для
працевлаштування

мав(ла) бажання
скористатись
послугами, але
жодного разу не
застала
співробітників на
робочому місці

ні

современная
лаборатория

так

користувався
особисто

я отримав(ла)
рекомендації для
працевлаштування

не мав(ла)
можливість
скористатись
послугами, бо навіть
не знав(ла) про його
існування

ні

престижність
професії;

так, затребувана

достатньо

4

4

4

4

4

4

4

Грумер — специалист
по наведению
внешнего лоска
домашних животных
(как правило — собак
и кошек).

гідна зарплата в
майбутньому;престиж
ність
професії;відповідність
наявних у мене знань,
здібностей та нахилів
майбутній
професійній
діяльності;

так, затребувана

достатньо

5

5

5

5

5

5

5

научили всему

затрудняюсь ответить затрудняюсь ответить

я не користувався,
але користувалися
мої знайомі

