
Звіт про результати локального моніторингу ОП початкового рівня 

(короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» 20 

«Аграрні науки та продовольство» за 2020 календарний рік 

На основі обробки результатів опитування та анкетування із 

внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами, сформовано наступні 

пропозиції змін до ОПП підготовки здобувачів вищої освіти «Агроінженерія» 

Початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю 208 

«Агроінженерія» 20 «Аграрні науки та продовольство» Кваліфікація: 

молодший бакалавр з агроінженерії за 2020 календарний рік. 

Органи студентського самоврядування запропонували наступні 

зміни: 

- Так, у 2020 р. за результатами опитування здобувачів які навчаються 

за початковим (короткий цикл) рівнем за спеціальністю 208 

«Агроінженерія»: виділено ОК 10, що враховує галузеву специфіку стосовно 

аграрного сектора; посилено орієнтацію змісту ОК на розвиток, у тому числі 

soft-skils; розширено можливості до змішаного навчання.  

Роботодавці. У 2020 році проводилось опитування роботодавців щодо 

оцінки якості підготовки фахівців за ОПП, Узагальнені результати 

оприлюднено на вченій раді інженерно-енергетичного факультету, на основі 

яких пропонується внести такі зміни:  

За результатами останнього перегляду (у 2020 році) ОП внесено 

такі зміни: «Фізичне виховання» додано до обов’язкових компонентів, 

«Хімія», «Історія української культури», «Основи екології», «Навчальна 

практика: з механізованих технологій, переробки та зберігання с.г. 

продукції», «Навчальна практика: слюсарно-ремонтна», 

«Еклетромеханізація» додано до вибіркових компонентів, виключено з 

навчального плану дисципліну «Психологія спілкування». 

Здобувачі вищої освіти. За 2020 календарний рік по навчальним 

дисциплінам ОП проводилось анкетування здобувачів вищої освіти 1 курсу, 

за результатами якого, було надіслано 133 анкет (100 % від загальної 

кількості). Узагальнені результати оприлюднено на вченій раді інженерно-

енергетичного факультету, на основі яких пропонується врахувати при 

підготовці силабусів та робочих програм такі зміни:  

- залучати здобувачів до виконання індивідуальних наукових тематик 

НПП кафедри в межах роботи наукових гуртків; 

Науково-педагогічні працівники. За 2020 календарний рік 

проводилось опитування НПП, які забезпечують реалізацію ОП, за 

результатами якого, було надіслано 24 анкети (100 % від загальної кількості). 

Узагальнені результати оприлюднено на вченій раді інженерно-

енергетичного факультету, на основі даних якого пропонується внести такі 

зміни:  

- Збільшити різноманіття вибіркових компонент, що пов’язані з 

технологіями виробництва продукції рослинництва, технологія виробництва 



продукції тваринництва та технологія переробки та зберігання, с.-г. 

продукції. 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри «Тракторів та 
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