
ЗВІТ 

за результатами опитування роботодавців за ОПП «Мисливське 

господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» для ОПС «фаховий 

молодший бакалавр» 

 

У Малинському фаховому коледжі передбачено проведення щорічного 

моніторингу та перегляд освітньо-професійних програм з метою покращення змісту 

ОПП. Критерії перегляду освітніх програм формуються через забезпечення зворотного 

зв’язку з роботодавцями шляхом обговорення актуальних питань що стосуються змісту 

ОПП та проведення  анкетування. 

Метою такого моніторингу є вивчення думки роботодавців   щодо  якості 

освітньо-професійної програми  та надання можливих пропозицій по її удосконаленню. 

В анкетуванні взяли участь 3 підприємства-роботодавці: ДП «Радомишльське 

лісомисливське господарство», ДП «Коростенське лісомисливське господарство» та 

Житомирська обласна організація УТМР. Узагальнені результати опитування 

представлені нижче за виділеними блоками питань. 

 

Опитані роботодавці стверджують, що на 2 підприємствах працюють випускники 

Малинського фахового коледжу. 

  

Загальний рівень базових (професійних) знань і навичок фахівців опитані 

респонденти оцінили у 4,7 бали; креативність мислення та  інноваційність в середньому 

становить 4,3 бали; навички  працювати в колективі, комунікабельність дорівнюють 4,3 

бали; вміння організовувати робочий час роботодавці охарактеризували у 4 бали; 



навички  ефективно представляти себе й результати своєї праці оцінено у 4 бали; 

націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток дорівнює 4 балам; показники 

гнучкості та адаптивності випускників оцінено у 3,7 бали; рівень володіння 

інформаційними та комунікаційними технологіями дорівнює 4,3 бали; за ведення 

ділової документації опитані респонденти виставили 4,3 бали. 

 

 

Роботодавці одноголосно стверджують, що підготовка фахівців за освітньо-

професійною програмою є актуальною і необхідною та відповідає вимогам ринку. 

 

2 роботодавці загальну оцінку освітньо-професійній програмі виставили «добре», 

а 1 роботодавець задоволений рівнем підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Мисливське господарство». 

 



Опитані респонденти дуже зацікавлені надавати можливість для проходження 

практики на базі підприємства студентам за освітньо-професійною програмою 

"Мисливське господарство" з метою підвищення рівня практичної підготовки. 

 

 

Рекомендації за результатами анкетування: 

1. Налагодити тісні комунікаційні зв’язки з роботодавцями з метою   

обговорення пропозицій щодо удосконалення змісту освітньо-професійної програми. 

2. При обговоренні освітньо-професійної програми на 2021 рік включити 

компетенції  на здатність застосування законодавчих, нормативно-методичних 

документів щодо ведення мисливського господарства, полювання та мисливський 

нагляд; компетентність на здатність побудови  практико-орієнтованих алгоритмів 

започаткування власної справи; компетентність на здатність екологічного мислення і 

свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 

проживання людства, особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому 

регіональному, національному і глобальному рівнях. 

3. На навчальних заняттях розвивати у здобувачів освіти навички соціального 

спрямування: представлення результатів праці, креативності мислення; вміння 

комунікувати, розмовної практики; уміння застосовувати концепції стратегічного 

мислення, вміння вирішувати конфліктні ситуації. 

 


