
 

 

 
 

Шановний роботодавцю! 
Пропонуємо Вам, як партнеру НТУУ «КПІ», 

взяти участь в опитуванні та відповісти на 

запропоновані питання. Ваші відверті відповіді 

дозволять отримати важливу інформацію для 

впровадження системних змін в підготовці 

висококваліфікованих фахівців для Вашого 

підприємства/організації.  

 

 
Обведіть, будь ласка, цифровий код варіанта відповіді, до якого Ви найбільш схильні  

 

1. Як змінились Ваші вимоги до кваліфікації працівників при прийнятті їх на роботу в 

умовах нинішньої економічної кризи? 

1.1. Вимоги до кваліфікації підвищились 

1.2. Вимоги до кваліфікації не змінились 

1.3. Вимоги до кваліфікації знизились 
 

2. Скажіть, будь ласка, навички роботи з яким із запропонованих програмних продуктів є 

необхідним для фахівців, що працюють на Вашому підприємстві? 

2.1. Робота зі стандартними офісними програмами (Wіndows, Paіnt, MS Offіce, Іnternet Explorer, 

поштові програми, файлові менеджери) 

2.2. Розробка програмного забезпечення (програмування) у сфері екології виробництва 

2.3. Формування та управління базами даних (Foxpro, MySQL, SQL Server, ІnterBase та ін.) 

2.4. Робота пов’язана з ГІС-технологіями 

 

3. Які з перелічених форм співпраці з НТУУ „КПІ” для Вас є найбільш прийнятними? 

3.1. Організація проходження практики студентів НТУУ „КПІ” на Вашому підприємстві 

3.2. Прийняття випускників НТУУ „КПІ” на роботу на Ваше підприємство 

3.3. Надання університету програмного забезпечення, лабораторного та іншого обладнання 

3.4. Залучення студентів НТУУ „КПІ” до виробничих тренінгів 

3.5. Спільне з університетом виконання науково-дослідних проектів  

3.6. Грантова підтримка талановитих студентів з перспективою подальшого працевлаштування 
 

4. Вкажіть, будь ласка, в розвитку яких напрямків співпраці з НТУУ „КПІ” Ваше 

підприємство зацікавлене в найбільшій мірі? 

4.1. Підвищення кваліфікації/ перепідготовка співробітників Вашого  підприємства на базі 

НТУУ „КПІ” 

4.2. Участь Вашого підприємства у формуванні тематик дипломних робіт студентів 

4.3. Організація лабораторій на базі кафедри для спільної підготовки фахівців 

4.4. Підготовка фахівців за новими спеціальностями, необхідними для успішної роботи Вашого 

підприємства. Вкажіть, якими саме 

________________________________________________ 

4.5. Ваше підприємство не зацікавлене в  розвитку нових напрямків співпраці з НТУУ «КПІ»  
 

5. Що, на Вашу думку, спонукатиме Вас до активнішої співпраці з будь-яким ВНЗ? 

5.1. Якість підготовки випускників у ВНЗ 

5.2. Податкові пільги чи дотації при зарахуванні на роботу молодих фахівців 

5.3. Попередній досвід роботи з випускниками даного ВНЗ 

5.4. Високе місце ВНЗ у рейтингу навчальних закладів 

 

6. До яких каналів комунікації  вдається Ваше підприємство для залучення на роботу 

випускників ВНЗ? 
6.1. Використання Інтернет-ресурсів (Інтернет-біржі праці) 

6.2. Розповсюдження безпосередньо у ВНЗ оголошень про вакансії  



6.3. Проведення презентацій Вашого підприємства у ВНЗ 

6.4. Звернення до рекомендацій знайомих, колег, партнерів 
 

7. Які недоліки професійної підготовки знижують якість роботи випускників ВНЗ, 

прийнятих на Ваше підприємство за останні декілька років? 

7.1. Такі недоліки відсутні 

7.2. Відсутність навичок роботи зі стандартними екологічними документами 

7.3. Низький рівень володіння необхідними для роботи інформаційними технологіями та 

програмними продуктами 

7.4. Низький рівень володіння іноземною мовою 

7.5. Відсутність навичок приймати колективні рішення  

7.6. Відсутність ініціативності та креативного підходу 

7.7. Інше. Вкажіть, що саме 

____________________________________________________________ 
 

8. Переважно яких фахівців, на Вашу думку, потрібно готувати у вищих навчальних 

закладах для Вашого підприємства/організації? 
8.1. Фахівців „широкого профілю”. 

8.2. Фахівців „вузької спеціалізації”. 

8.3. Важко відповісти 

8.4. Інше ____________________________ 

 

9. Скажіть, будь ласка, чи працюють на Вашому підприємстві молоді фахівці-випускники 

НТУУ „КПІ”? 

9.1. так  9.2. ні                                      перехід до запитання №11 

 

10. Оцініть, будь ласка, загальний рівень професійної підготовки випускників, прийнятих за 

останній рік на Ваше підприємство, за 5-ти бальною шкалою:  

______1______ ______2______ ______3______ ______4______ ______5______ 

низький швидше низький середній швидше високий високий 

 

11. До якої сфери діяльності належить Ваше  підприємство/організація? 

11.1  розробка програмного забезпечення в енергетиці;  

11.2. розробка програмного забезпечення в екології  

11.3.  розробка програмного забезпечення економіки, фінансів та бізнесу   

11.4. торгівля 

11.5. приватний підприємець   

 11.6. інше   
  

12. Якщо у Вас є будь-які пропозиції щодо покращення підготовки дипломованих фахівців, 

зазначте їх, будь ласка 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Візитівка Вашого підприємства 

 

Назва підприємства ______________________________________________________________ 

П.І.Б. особи, що відповідає ________________________________________________________ 

Контактний тел. __________________________________________________________________ 
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