
АНКЕТА для опитування стейкхолдерів

щодо якості освітньо-наукових
програм (освітній ступінь PhD)
8 відповідей

Опублікувати дані аналітики

https://docs.google.com/forms/d/1yh3n6wV-CYfK3V4cmb4BvUS36fKD8yt1ugvnnaRPl70/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


1. Зазначте організацію, в якій Ви працюєте:

8 відповідей

РДГУ

РОІППО

ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ"

Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю. Кримського

Волинської обласної ради

Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ВСП "РФК. НУБіП України"

Відокремлений структурний підрозділ "Сарненський педагічний фаховий коледж

Рівненського державного гуманітарного університету"



2. Зазначте назву освітньо-наукової програми (ОНП)

8 відповідей

011 Освітні, педагогічні науки

011 освітні, педагогічні науки

011, освітні, педагогічні науки

47813 «Освітні, педагогічні науки» третього рівня (доктор філософії)

011 Освітні,педагогічні науки

«Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за

спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки»

Доктор філософії (PhD), 01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки



3. Чи мали Ви можливість взяти участь в оцінці якості ОНП?

8 відповідей

Так

Ні

100%



4. Якщо на попереднє запитання Ви відповіли ствердно, то які зауваження Ви

висловлювали щодо якості ОНП:

8 відповідей

стосовно перенесення практики в 5 -й семестр

Відповідність певних елементів змісту сучасним сучасним актуальним

теоретичним концепціям і напрямам реформування вищої освіти, відповідність

результатів якості освіти вимогам ринку праці і прикладним конструктам

майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти, посиленню уваги щодо

підвищення самостійної освітньої, дослідницької і проєктної інноваційної

діяльності в освітньому процесі РДГУ.

Внесено пропозицію у зв’язку з введенням нової обов’язкової освітньої

компоненти «Теорія і методика викладання у вищій школі» ввести форму

контролю екзамен і виділити на неї 3 кредити.

щодо корекції тижневого навантаження; щодо введення обов’язкової навчальної

дисципліни «Теорія і методика викладання у вищій школі», що сприятиме

оволодінню здобувачами знаннями предметної галузі та професійної діяльності,

здатності здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій школі

Оптимізувати професійно-практичну складову ОНП



5. Якщо на попереднє запитання Ви відповіли ствердно, то чи були

враховані Ваші пропозиції щодо вдосконалення ОНП?

7 відповідей

Так

Ні

Частково

100%



6. Дайте оцінку актуальності ОНП у світлі вимог сучасного ринку

праці? (за 5-бальною шкалою, в якій 1 бал означає найнижчий рівень

актуальності):

8 відповідей

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

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

8 (100%)



7. Чи є ОНП логічно узгодженою із майбутньою професійною

діяльністю здобувачів вищої освіти?

8 відповідей

Так

Ні

Частково

100%



8. Чи відповідають цілі ОНП і програмні результати навчання

тенденціям розвитку ринку праці та вказаної спеціальності?

8 відповідей

Так

Ні

Частково

100%



9. Чи є ОНП логічно узгодженою із майбутньою професійно-науковою

діяльністю здобувачів освітнього ступеня PhD ?

8 відповідей

Так

Ні

Частково

100%



10. Чи сприяють визначені програмні результати навчання меті ОНП та

цілям навчання?

8 відповідей

Так

Ні

Частково

100%



11. Чи рекомендуєте Ви внести зміни і доповнення у перелік

обов'язкових та вибіркових компонентів освітньо-професійної

програми?

8 відповідей

12. Якщо на попереднє запитання Ви відповіли ствердно, то висловіть свої

пропозиції щодо обов'язкових компонентів освітньо-професійної програми:

1 відповідь

-

Так

Ні

100%



13. Якщо на попереднє запитання Ви відповіли ствердно, то висловіть свої

пропозиції щодо вибіркових компонентів освітньо-професійної програми:

1 відповідь

-

14. Дайте оцінку якості підготовки професіоналів за ОНП (за 5-

бальною шкалою, в якій 1 бал означає найнижчий рівень

актуальності)?

8 відповідей

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

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

8 (100%)



15. Надайте свій коментар або побажання щодо вдосконалення даної ОНП:

6 відповідей

програма регулярно переглядається, оновлюється, думка роботодавців

врахован

ОНП за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки має стрункий, цілісний

характер. Зміст програми дозволить забезпечити якісну професійну підготовку

студента, відповідно вимогам сучасного ринку праці.

Попередні зауваження враховані.

Освітньо-наукова програма є актуальною та затребуваною серед здобувачів

освітнього ступеня PhD, відповідає сучасними вимогам ринку праці.

Вдосконалення не потребує.

Збільшити кількість кредитів на практику, що дозволить удосконалити

компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) є актуальною щодо потреб ринку праці,

логічно структурована та узгоджена з майбутньою професійною і науковою

діяльністю здобувачів освіти та відповідає суспільним запитам.

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його. Повідомити про порушення - Умови
використання - Політика конфіденційності

 Форми

https://docs.google.com/forms/d/1yh3n6wV-CYfK3V4cmb4BvUS36fKD8yt1ugvnnaRPl70/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

