
Опитувальник 

внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»,  

що діє у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького 

 

До якої категорії стейкхолдерів Ви належите?  

- зовнішні  

- внутрішні 

 

1. Вкажіть, будь ласка, назву установи, яку Ви представляєте: 

______________________________________________________________ 

 

2. Вкажіть, будь ласка, свою посаду: 

___________________________________________________________ 

 

3. Чи є серед Ваших колег випускники спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького? (Викресліть зайве) 

- Так 

- Ні 

 

4. Чи проходили здобувачі вищої освіти ОПП «Освітні, педагогічні науки» практику у 

Вашій установі/ структурному підрозділі? 

- Так 

- Ні 

 

5. Яким чином Ви готові співпрацювати з кафедрою філософії та педагогіки ЛНУВМБ 

імені С.З. Ґжицького? (виберіть декілька відповідей): 

 

____ Готові брати участь / беремо участь у ярмарках вакансій, профорієнтаційних зустрічах, 

заходах. 

 

____ Представники нашої установи /  структурного підрозділу задіяні у розробці 

(удосконаленні) освітньо-професійної програми 

 

____ Установа / структурний підрозділ надає базу для практичного навчання здобувачів. 

 

____ Установа / структурний підрозділ організовує та проводить конференції, семінари, 

тренінги для здобувачів вищої освіти та випускників. 

 

____ Шляхом підписання прямих договорів про підготовку фахівців 

 

 

6. Які з наведених нижче складових, на Вашу думку, мають найвищий вплив на 

ефективність професійної діяльності магістра освітніх, педагогічних наук, викладача 

ЗВО та його подальше кар’єрне зростання?  

(Оцініть за 5-бальною шкалою, де 1 – низький рівень впливу, 5 - високий) 

 

  

 1 2 3 4 5 

Рівень загально-

теоретичної 

підготовки 

     

Здатність      



працювати в 

команді 

Комунікабельність      

Організація 

робочого часу, 

самодисципліна 

     

Здатність 

ефективно 

представляти себе 

та результати 

своєї праці 

     

Націленість на 

кар'єрне зростання 

і професійний 

розвиток 

     

Володіння 

іноземною мовою 

     

Здатність 

застосовувати 

отримані знання 

на практиці 

     

Критичне 

мислення 

     

Добре розвинуті 

аналітичні 

здібності 

     

 

7. Якими освітніми компонентами, на Вашу думку, слід доповнити ОПП «Освітні, 

педагогічні науки» для посилення конкурентних переваг фахівця на ринку праці? 

____________________________________________________________________ 

 

8. Наскільки Ви (установа, яку Ви представляєте)  зацікавлені в прийомі на роботу 

випускників освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» ЛНУВМБ імені 

С.З. Ґжицького? 1 (не зацікавлений) – 5 (дуже зацікавлений) 

____________________________________________________________________ 

9. Які заходи (на Вашу думку) необхідно впроваджувати в освітній процес аби 

покращити якість підготовки фахівців? 

____________________________________________________________________ 

 

10. Для зворотного зв’язку вкажіть, будь ласка  Ваші контактні дані (телефон, електронна 

пошта) 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Дякуємо за допомогу! 


