
                                                                                                                                                                                                                                                       ЗВІТ ПРО ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ОПП ТА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Позначка часу Електронна адреса 1. Вкажіть, будь ласка, назву навчального закладу/установи/організації, яку Ви представляєте2. Вкажіть, будь ласка, юридичну адресу Вашого навчального закладу/установи/організації3. Чи залучали Вас, як повноправних партнерів, до процедур і заходів забезпечення якості освіти Коледжу?4. Вкажіть, будь ласка, чи враховано Ваші пропозиції/зауваження в освітньо-професійній програмі спеціальності?5. Чи  Ви, як повноправні партнери, брали участь в укладенні навчального плану спеціальності?6. Вкажіть, будь ласка, зі студентами/випускниками якої спеціальності Коледжу Ви найчастіше співпрацюєте7. Вкажіть, будь ласка, форму співпраці зі студентами/випускниками Коледжу8. Вкажіть, будь ласка, чи має можливість Ваш навчальний заклад/установа /організація приймати студентів Коледжу на практику?9. Студентів яких спеціальностей Ви маєте можливість приймати на практику?10. Вкажіть, будь ласка, які посади найчастіше у Вашому навчальному закладі/установі/ організації найчастіше займають студенти/випускники Коледжу11. В яких фахівцях Ваш заклад/установа/організація відчувають потребу  [Вихователь закладу дошкільної освіти]11. В яких фахівцях Ваш заклад/установа/організація відчувають потребу  [Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти]11. В яких фахівцях Ваш заклад/установа/організація відчувають потребу  [Соціальний працівник]11. В яких фахівцях Ваш заклад/установа/організація відчувають потребу  [Асистент викладача з соціальної педагогіки]11. В яких фахівцях Ваш заклад/установа/організація відчувають потребу  [Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю]11. В яких фахівцях Ваш заклад/установа/організація відчувають потребу  [Штат укомплектовано]12. Чи надаєте можливість працівникам з дипломом фахового молодшого бакалавра продовжувати навчання за початковим (короткий цикл) або першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти?13. Вкажіть переваги випускника Коледжу, завдяки яким він (вона) успішно конкурує з випускниками інших навчальних закладів (оберіть три варіанти)14. З якими основними проблемами у роботі зі студентами/випускниками Коледжу Ви найчастіше стикаєтеся?15. Наскільки Ви задоволені рівнем компетентностей випускників Коледжу, які працевлаштовані у Вашому навчальному закладі/установі/організації?16. Надайте, будь ласка, свою оцінку якості підготовки фахівці-випускників Коледжу, які були працевлаштовані у Вашому навчальному закладі-установі/організації17. Надайте, будь ласка, свою оцінку ВСП "Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені І.Франка" як закладу фахової передвищої освіти за наступними критеріями [Імідж закладу]17. Надайте, будь ласка, свою оцінку ВСП "Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені І.Франка" як закладу фахової передвищої освіти за наступними критеріями [Конкурентноспроможність освітніх послуг]17. Надайте, будь ласка, свою оцінку ВСП "Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені І.Франка" як закладу фахової передвищої освіти за наступними критеріями [Зміст освітньо-професійної програми]17. Надайте, будь ласка, свою оцінку ВСП "Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені І.Франка" як закладу фахової передвищої освіти за наступними критеріями [Забезпечення належного рівня практичного навчання (практики)]17. Надайте, будь ласка, свою оцінку ВСП "Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені І.Франка" як закладу фахової передвищої освіти за наступними критеріями [Конкуретноспроможність випускників закладу]17. Надайте, будь ласка, свою оцінку ВСП "Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені І.Франка" як закладу фахової передвищої освіти за наступними критеріями [система управління закладом]17. Надайте, будь ласка, свою оцінку ВСП "Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені І.Франка" як закладу фахової передвищої освіти за наступними критеріями [Відкритість закладу до співпраці]18. На Вашу думку, які форми співпраці з Коледжем будуть для Вас ефективними та сприятимуть покращенню якості освіти і подальшому працевлаштуванні студентів/випускників навчального закладу.19. Ваші побажання щодо форм та напрямів співпраці з Коледжем?20. Надаю згоду на обробку інформації, вказану в цьому опитуванні

12.02.2022 14:42:34nkachmaruk@ukr.netЗДО 153 м.Львовам.Львів, вул Наукова ,108кілька разів не надавали пропозиційНі Соціальна роботапрактика так 231 Соціальна роботаасистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністюПостійно Не відчуваємо потреби у нових фахівцяхПостійно Не відчуваємо потреби у нових фахівцяхПостійно У даний час так належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, вміння співпрацювати з колегами та фахівцями інших закладів/установ/організаційзавищені зарплатні очікуванняцілком задоволені 5 5 5 5 5 5 3 5 регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи), регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище

14.02.2022 20:16:57maxnovska@ukr.netСЗШ 54 М. Львів, вул. Хвильового, 16ні ні Ні Соціальна роботапрактика так 013 Початкова освіта, 231 Соціальна роботасоціальний працівникНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхтак належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовкине стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище

16.02.2022 11:25:34dnz2lviv@ukr.net ЗДО ясла - садок 2м.Львів Широка,78так, регулярно так так Дошкільна освіта практика з подальшим працевлаштуваннямтак 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиПостійно Не відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхПостійно Не відчуваємо потреби у нових фахівцяхтак належний рівень фахових компетентностейне стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 участь у формуванні освітніх програмвказано вище так

16.02.2022 12:03:47piznaykolviv@gmail.comЗаклад дошкільної освіти ясла-садок компенсуючого типу "Пізнайко"м.Львів, вул. Кос-Анатольського,8так, регулярно не надавали пропозиційтак Дошкільна освіта практика з подальшим працевлаштуваннямтак 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиУ даний час Не відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхтак належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямине стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи)вказано вище так

16.02.2022 14:22:50dnz6795@ukr.net Заклад дошкільної освіти ясла-садок 6779039,м.Львів,вул.Зелена 95акілька разів так так Дошкільна освіта практика з подальшим працевлаштуваннямтак 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиУ даний час Не відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНа початку навчального рокутак належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, самодисциплінане стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи), регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище так

16.02.2022 16:36:22tubyra@ukr.net Львівський обласний центр соціальних службм. Львів, вул. Чайковського, 17так, регулярно так так Соціальна роботапрактика так 231 Соціальна роботасоціальний працівникНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНа початку навчального рокуНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час обов'язкова вимога до всіх працівників - наявність диплому про вищу освітуналежний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовкине стикаємося радше задоволені 4 4 4 5 3 2 5 5 участь у формуванні освітніх програм, регулярне скерування студентів на практикувказано вище так

16.02.2022 17:31:31cad_52@ukr.net Заклад дошкільних освіти 52вул..Пасічна,94 ні не надавали пропозиційНі Дошкільна освіта практика так 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиУ даний час На початку навчального рокуНа початку навчального рокуНа початку навчального рокуНа початку навчального рокуУ даний час так належний рівень фахових компетентностейвідсутність бажання розвиватисярадше задоволені 4 1 2 1 2 1 1 1 регулярне скерування студентів на практикувказано вище так

16.02.2022 18:22:53oksana.snovydovych@gmail.comЗаклад дошкільної освіти № 163 Місто Львів, вул. Симоненка,16ні не надавали пропозиційНі Дошкільна освіта практика з подальшим працевлаштуваннямтак 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час У даний час так належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямине стикаємося, невисокий рівень конкретних фахових компетентностей, відсутність бажання розвиватисярадше задоволені 4 5 5 5 5 5 5 5 участь у формуванні освітніх програм, регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище так

16.02.2022 19:39:09luybystok@ukr.netЗДО#150 м.Львів, вул. Г.Мазепи, 15ані не надавали пропозиційНі Дошкільна освіта практика з подальшим працевлаштуваннямтак 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиУ даний час На початку навчального рокуНа початку навчального рокуНа початку навчального рокуНа початку навчального рокуНа початку навчального рокутак належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямизавищені зарплатні очікуванняцілком задоволені 5 2 2 2 2 2 2 2 регулярне скерування студентів на практикувказано вище так

16.02.2022 21:47:57oksanadupelich01@gmail.comСЗШ 42 Львів, Каштанова, 9ні ні Ні Соціальна роботапрактика так 013 Початкова освіта, 231 Соціальна роботаасистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністюУ даний час У даний час У даний час У даний час У даний час У даний час обов'язкова вимога до всіх працівників - наявність диплому про вищу освітуналежний рівень практичної підготовки, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння співпрацювати з колегами та фахівцями інших закладів/установ/організаційне стикаємося радше задоволені 4 4 4 4 4 4 4 4 регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище так

17.02.2022 12:13:05prutylok2015@ukr.netПритулок для дітей служби у справах дітей Львівської ОДАм.Львів , вул . Левандівська , 17в ні ні Ні Соціальна роботапрактика з подальшим працевлаштуваннямтак 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231 Соціальна роботавихователь закладу дошкільної освітиПостійно Не відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхтак належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, самодисципліна, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння співпрацювати з колегами та фахівцями інших закладів/установ/організаційзавищені зарплатні очікуванняцілком задоволені 5 2 2 2 2 2 2 2 регулярне скерування студентів на практику, регулярні екскурсії до навчального закладу/установи/організації, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи), розміщенні інформації про кар'єрні можливості випускника певної спеціальності у навчальному закладі/установі/організації на сайті /сторінці в соціальних мережах Коледжу, регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище так

17.02.2022 12:30:32svitljachok7070@gmail.comСЗШ 63 м. ЛьвоваМ.Львів, вул. Личаківська,171так, регулярно так так Початкова освіта практика так 013 Початкова освітавчитель початкових класів закладу загальної середньої освітиНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхтак належний рівень фахових компетентностей, самодисципліна, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямизавищені зарплатні очікування, невисокий рівень конкретних фахових компетентностейцілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 регулярне скерування студентів на практикувказано вище так

17.02.2022 15:22:31lvivdnz51@gmail.comЗаклад дошкільної освіти ( ясла-садок) 51 Львівської міської ради79054 м. Львів, вул. Виговського, 43ані не надавали пропозиційНі Дошкільна освіта практика так 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхтак належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямизавищені зарплатні очікуванняцілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи)вказано вище так

18.02.2022 10:30:27dnz_40@ukr.net Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №40 ЛМРТрильвського, 10 ні не надавали пропозиційНі Дошкільна освіта практика з подальшим працевлаштуваннямтак 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНа початку навчального рокуУ даний час так належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, вміння співпрацювати з колегами та фахівцями інших закладів/установ/організаційзавищені зарплатні очікуванняцілком задоволені 5 5 5 4 5 5 4 5 регулярне скерування студентів на практику, регулярні екскурсії до навчального закладу/установи/організації, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи)вказано вище так

18.02.2022 15:51:14dityachiy_sadok_69@ukr.netЗаклад дошкільної освіти № 69м. Львів, вул. Наукова 8ані не надавали пропозиційНі Дошкільна освіта практика так 012 Дошкільна освітавихователь закладу дошкільної освітиНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час так належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, самодисциплінане стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи), регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище так

20.02.2022 20:12:57mkatsiuba55@gmil.comСЗШ 55 м. Львів м. Львів вул. Степана Бандери 91кілька разів так так Початкова освіта практика так 013 Початкова освіта, 231 Соціальна роботавчитель початкових класів закладу загальної середньої освітиНа початку навчального рокуНа початку навчального рокуНа початку навчального рокуНа початку навчального рокуНа початку навчального рокуУ даний час так належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямине стикаємося цілком задоволені 5 2 2 2 2 2 2 2 участь у формуванні освітніх програм, регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи)вказано вище так

21.02.2022 12:50:47lmcss.sh@gmail.comЛМЦСССДМ ЛДУБЖД ні не надавали пропозиційНі Соціальна роботапрактика так 231 Соціальна роботасоціальний працівникНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час У даний час У даний час У даний час так наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямине стикаємося важко відповісти 3 4 3 4 4 4 4 4 регулярне скерування студентів на практику, регулярні екскурсії до навчального закладу/установи/організації, регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище так

21.02.2022 14:11:17tigeros1962@gmail.comВСР ЛМЦСССДМ Вул. Ген. Чупринки, 85ні не надавали пропозиційНі Соціальна роботапрактика так 231 Соціальна роботасоціальний працівникНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНа початку навчального рокуНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхПостійно так належний рівень фахових компетентностейне стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи), регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище так

21.02.2022 14:45:0053school@ukr.net Початкова школа 53 Львівської міської радиПр. Чорновола,6 так, регулярно так так Початкова освіта практика так 013 Початкова освітавихователь групи продовженого дняНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час так належний рівень фахових компетентностей, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння співпрацювати з колегами та фахівцями інших закладів/установ/організаційзавищені зарплатні очікуванняцілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 участь у формуванні освітніх програм, регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи)вказано вище так

21.02.2022 15:20:09Serednia.shkola21@gmail.comЛіцей №21Львівської міської радим. Львів вул. Кониського,8так, регулярно так так Початкова освіта практика так 013 Початкова освітавчитель початкових класів закладу загальної середньої освітиНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час так належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, самодисциплінане стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 участь у формуванні освітніх програм, регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи)вказано вище так

21.02.2022 17:10:08vasuluna.safarova@gmail.comЛьвівський міський центр соціальних службм. Львіі,вул. Театральна 10кілька разів не надавали пропозиційНі Соціальна роботапрактика так 231 Соціальна роботасоціальний працівникУ даний час У даний час У даний час На початку навчального рокуУ даний час У даний час обов'язкова вимога до всіх працівників - наявність диплому про вищу освітуналежний рівень фахових компетентностей, самодисципліна, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямине стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 регулярне скерування студентів на практикувказано вище так

22.02.2022 10:23:41natalia.vorona.r@gmail.comПочаткова школа 53 Львівської міської радиПр. Чорновола, 6 так, регулярно так так Початкова освіта практика з подальшим працевлаштуваннямтак 013 Початкова освітавихователь групи продовженого дняНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час так належний рівень фахових компетентностей, самодисципліна, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямиНизька заробітна плата не дозволяє працювати за фахомцілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 участь у формуванні освітніх програм, регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи)вказано вище так

22.02.2022 13:03:24igorgalushko55@gmail.comСЗШ № 55 м. Львовам. Львів, вул. С. Бандери, 91так, регулярно так так Соціальна роботапрактика так 231 Соціальна роботаасистент викладача із соціальної педагогікиНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНа початку навчального рокуНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час Не відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхтак належний рівень фахових компетентностей, належний рівень практичної підготовки, наявність бажання вчитися і оволодівати сучасними знаннямине стикаємося цілком задоволені 5 5 5 5 5 5 5 5 участь у формуванні освітніх програм, регулярне скерування студентів на практику, регулярні зустрічі викладачів з представниками навчального закладу/установи/організації (круглі столи, семінари, конференції, майстер-класи), регулярні зустрічі роботодавців зі студентами (тренінги, презентації, проекти, конкурси)вказано вище так

23.02.2022 17:31:43schola70@ukr.net Ліцей №70 Львівської міської радим.Львів, вул. Д.Кривчицька,1ні не надавали пропозиційНі Початкова освіта практика так 013 Початкова освітавихователь групи продовженого дняНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхНе відчуваємо потреби у нових фахівцяхУ даний час ні належний рівень фахових компетентностейзавищені зарплатні очікуванняцілком задоволені 4 5 5 5 5 4 4 5 регулярне скерування студентів на практикувказано вище так


