
7 відповідей

Приймати відповіді

Виберіть факультет на якому Ви навчаєтесь

7 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 освітньої програми –  015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) магістри

Запитання Відповіді 7

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1FtvySbofXkshxaGdV2LknXLjxGJHmQaj3x76ljPhyfw/edit%3Fusp%3Ddrive_web


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

6 відповідей

015.39 Професійна освіта (Цифрові техно…

Професійна освіта (Цифрові технології )

Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (цифрові технології)

Цифрові технології
0

1

2

1 (16,7%) 1 (16,7%) 1 (16,7%) 1 (16,7%)

2 (33,3%)



Виберіть із списка рівень, який Ви здобуваєте

7 відповідей

Виберіть курс, на якому Ви навчаєтесь

7 відповідей

магістра

бакалавра

14,3%

85,7%

1

2

3

4

5

6

28,6%

71,4%



Виберіть Вашу стать

7 відповідей

Чи ознайомлювались Ви із освітньою програмою, на якій Ви навчаєтесь, на сайті РДГУ

чи інших ресурсах?

7 відповідей

Чоловік

Жінка57,1%

42,9%

Так

Ні

100%



Чи залучали Вас особисто чи органи студентського самоврядування до процесу

перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення ї ї якості як партнерів?

7 відповідей

Так

Ні57,1%

42,9%



Чи забезпечено Вам можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії,

зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін?

7 відповідей

Так

Ні

100%



Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін) освітньої програми (ОП) для

успішної роботи за фахом?

7 відповідей

Чи дотримується, на вашу думку, логіка викладання дисциплін ОП вашої спеціальності?

7 відповідей

Так

Ні

100%

Так

Ні

100%



Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін ОП вашої

спеціальності?

7 відповідей

Якщо на попереднє запитання Ви відповіли ствердно, то наведіть приклади

0 відповідей

На це запитання ще немає відповідей.

Так

Ні

14,3%

85,7%



Чи співпали Ваші очікування щодо ОП Вашої спеціальності з ї ї реальним

змістом?

7 відповідей

Так

Ні

28,6%

71,4%



Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної

діяльності?

7 відповідей

Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити загальний блок?

2 відповіді

Даних дисциплін достатньо

Іноземна мова

Так

Ні

71,4%

28,6%



Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити професійний блок?

1 відповідь

Веб-дизайн, програмні засоби для веб-дизайну ( �gma, tilda)

Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для Вашої спеціальності для підвищення якості Вашої

підготовки?

1 відповідь

Нічого



Університет забезпечує безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та

інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, наукової діяльності в межах освітньої

програми?

7 відповідей

Так

Ні

100%



Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній

програмі цілей та програмних результатів навчання?

7 відповідей

Так

Ні

100%



Університет залучає до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків,

експертів галузі, представників роботодавців?

7 відповідей

Так

Ні

14,3%

85,7%



Вам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та

програмних результатів навчання, порядку та критеріїв їх оцінювання в межах окремих

освітніх компонентів (дисциплін)?

7 відповідей

0 1 2 3 4 5 6

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

6 (85,7%)6 (85,7%)6 (85,7%)

6 (85,7%)6 (85,7%)6 (85,7%)

2 (28,6%)2 (28,6%)2 (28,6%)

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

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



Вам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо форми контрольних

заходів та критеріїв оцінювання на них?

7 відповідей

0 1 2 3 4 5 6

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

6 (85,7%)6 (85,7%)6 (85,7%)

6 (85,7%)6 (85,7%)6 (85,7%)

3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)

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?

7 відповідей

Ваші побажання та пропозиції для підвищення якості освітньої програми

1 відповідь

Двигатись в наміченому курсі

0 1 2 3 4 5 6

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 (85,7%)6 (85,7%)6 (85,7%)

6 (85,7%)6 (85,7%)6 (85,7%)

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

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

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


