
Звіт про результати локального моніторингу ОП початкового рівня 

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

«Аграрні науки та продовольство» за 2021 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 2021 календарний рік. 

Органи студентського самоврядування запропонували наступні 

зміни: 

 

- Так, у 2021 р. за результатами опитування здобувачів які навчаються 

за початковим (короткий цикл) рівнем за спеціальністю 208 

«Агроінженерія»: рекомендували внести до ОП ОК6 «Основи 

правознавства». 
 

Роботодавці. В ОП 2021 р. було враховано пропозиції потенційних 

роботодавців, щодо збільшення кількості занять з навчальних дисциплін в 

умовах виробництва (В.П. Хомут голова фермерського господарства 

«Агролайф»; С.М. Галімов директор СГПП «Техмед-Юг»; В.В. Лагодієнко 

директор ПОП «Вікторія»), а також введення до ОП навчальної практики 

«Навчальна практика: слюсарно-ремонтна» (Логвінов М. Ю., директор ОКП 

«Миколаївоблтеплоенерго») 

 Найбільш гострим для роботодавців є питання збільшення практичної 

підготовки здобувачів. Стейкхолдери ОП: рекомендували ввести в ОП ВБ2.1 

«Еклетромеханізація». Для цього складено графіки проведення занять в 

умовах виробництва з ОК «Сільськогосподарські машини», «Ремонт 

машинно-тракторного парку» та ін. Крім того, проводяться заняття 

зовнішніми стейкхолдерами в аудиторіях факультету. 

 

Здобувачі вищої освіти. За 2021 календарний рік по навчальним 

дисциплінам ОП проводилось анкетування здобувачів вищої освіти 2 курсу, 

за результатами якого, було надіслано 153 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 2021 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 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри «Тракторів та 

сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу» Протокол 

№ 11 від 07.12.2021р. 

Оприлюднено на засіданні вченої ради інженерно-енергетичного факультету. 

 Протокол№3 від 06.12.2021 р. 
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