
9 відповідей

Приймати відповіді

Виберіть факультет на якому Ви навчаєтесь

9 відповідей

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

Філологічний

Математики та інформатики

Педагогічний

Психолого -природничий

Документальних комунікацій,

менеджменту, технологій та фізики

Історії, політології та міжнародних в…

Художньо-педагогічний

Інститут мистецтв (музично-педагогі…

Інститут мистецтв (напрям музичног…

100%

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо якості контролю – 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) магістри

Запитання Відповіді 9 Налаштування

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1TrZv1yPBtqX9PA5Rau_fzxUgohcQ2ddL8m1DxaE-GYk/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Введіть назву освітньої програми (спеціальності), за якою Ви навчаєтесь

7 відповідей

015.39 Професійна освіта (Цифро…

Професійна освіта (Цифрові техно…

Професійна освіта (цифрові техно…

Професійна освіта Цифрові техно…

Професійна освіта. Цифрові техно…

Цифрові технології

0

1

2

1 (14,3%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 1 (14,3%)

2 (28,6%)



Виберіть із списка рівень, який Ви здобуваєте

9 відповідей

Виберіть курс, на якому Ви навчаєтесь

9 відповідей

магістра

бакалавра

100%

1

2

3

4

5

6

22,2%

77,8%



Виберіть Вашу стать

9 відповідей

Строки, форми контрольних заходів та критерії оцінювання розміщені на офіційному

веб сайті навчального закладу.

9 відповідей

Чоловік

Жінка55,6%

44,4%

Так

Ні

100%



Вам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо форми контрольних

заходів та критеріїв оцінювання на них?

9 відповідей

0 2 4 6 8

Так, викладач на першій лекції

(практичному, семінарськом…

Так, ці відомості доступні

упродовж всього семестру на…

Так, викладач забезпечив

доступ до робочої програми…

Так, викладач частково це

пояснив один раз, оскільки…

Ні, не надається зовсім

7 (77,8%)7 (77,8%)7 (77,8%)

6 (66,7%)6 (66,7%)6 (66,7%)

1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)



Вам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо оцінювання

результатів навчання для освітньої програми в цілому?

9 відповідей

0 2 4 6 8

Так, куратор ще на першому

курсі все це пояснює

Так, ці відомості доступні

упродовж всього терміну нав…

Так, з цими відомостями нас

ознайомлюють на старших ку…

Так, нам частково це пояснили

викладачі, більше ми дізнал…

Ні, не надається зовсім

6 (66,7%)6 (66,7%)6 (66,7%)

7 (77,8%)7 (77,8%)7 (77,8%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)



Правила проведення контрольних заходів чіткі та зрозумілі, та є доступними для всіх

учасників освітнього процесу

9 відповідей

Так

Частково

Ні

100%



Правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів,

зокрема охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,

визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного

проходження

9 відповідей

Так

Частково

Ні
22,2%

77,8%



Правила проведення контрольних заходів послідовно дотримуються під час реалізації

освітньої програми

9 відповідей

На Вашу думку, оцінювання знань в нашому університеті є

9 відповідей

Так

Частково

Ні
22,2%

77,8%

повністю об’єктивним

частково об’єктивним

важко відповісти

частково необ’єктивним

повною мірою необ’єктивним
11,1%

22,2%

66,7%



У навчальному закладі передбачена процедура оскарження результатів

контрольнихзаходів

9 відповідей

Так

Ні

100%



Як Ви вважаєте, чи достатньо моральних та метеріальних стимулів використовується в

нашому університеті для заохочення наполегливого навчання

9 відповідей

Назвіть форми контрольних заходів, які дозволяють найбільш результативно перевірити

досягнення програмних результатів навчання.

2 відповіді

Лабораторні роботи

Поточні, підсумкові, екзаменаційні.

так, повною мірою

частково, так

важко відповісти

частково ні

категорично,ні

22,2%

77,8%


