
Як Ви оцінюєте якість отриманих теоретичних знань та практичних
навичок в НАВС за освітньою програмою “Психологія”?

27 відповідей

Як Ви оцінюєте отриманий Вами рівень вищої освіти?

27 відповідей

Опитування здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня за
спеціальністю 053 − Психологія щодо
організації освітнього процесу та
якості навчання в НАВС
27 відповідей

Опублікувати дані аналітики

Дуже добре
Добре
Посередньо
Нижче середнього
Погано

37%

63%

Дуже добре
Добре
Посередньо
Нижче середнього

48,1%

51,9%

https://docs.google.com/forms/d/1jFp-b9pae-DKAu0p0h884v2jjdeVvhuurlE1fhW-zXs/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Як Ви можете оцінити об’єктивність та прозорість оцінювання
результатів навчання науково-педагогічними працівниками кафедр?

27 відповідей

Оцініть, як методи та прийоми навчання, які застосовувались науково-
педагогічними працівниками, сприяли набуттю Вами загальних і
фахових компетентностей за освітньою програмою (спеціальністю)?

27 відповідей

Максимально об’єктивно
Загалом об’єктивно
Об’єктивно
Не об'єктивно
Упереджено

11,1%

33,3%

55,6%

Дуже добре
Добре
Посередньо
Нижче середнього

40,7%

59,3%



До проведення аудиторних (лекційних, семінарських, практичних)
занять час від часу (періодично) залучались професіонали-практики,
представники роботодавців?

27 відповідей

Який рівень ефективності, на Вашу думку, щодо залучення до
проведення навчальних занять професіоналів-практиків,
представників роботодавців в набутті теоретичних знань та
практичних навичок?

27 відповідей

Так
Ні

96,3%

Дуже високий
Високий
Посередній
Низький

55,6%

40,7%



Чи були Ви ознайомлені з процедурою оскарження (апеляції)
результатів навчання?

27 відповідей

Чи оскаржували Ви результати навчання?

27 відповідей

Так
Ні

14,8%

85,2%

Так
Ні

100%



Чи стали Вам у нагоді теоретичні знання, отримані за результатом
навчання за освітньою програмою “Психологія” під час проходження
практики в установах, організаціях?

27 відповідей

Чи мали Ви можливість вибору навчальних дисциплін?

27 відповідей

Так
Ні

100%

Так
Ні

7,4%

92,6%



Чи достатньою є кількість навчальних годин для вивчення фахових
навчальних дисциплін?

27 відповідей

Вкажіть назви навчальних дисциплін, кількість навчальних годин, на Вашу
думку, є недостатньою

11 відповідей

Достатньо

Психологія суїцидальної поведінки

Немає таких

Все в достатнiй мiрi

Практична підготовка

Достатньо по всім дисциплінам.

Психологiя розвитку професійної кар'єри

Всi дисциплiни в достатньому обсягу годин

все влаштовує

Так
Ні

96,3%



Ваші пропозиції щодо покращення якості освіти в НАВС за спеціальністю
“Психологія”

9 відповідей

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

Все влаштовує

Взагалі все добре. Але хотілося б пройти практичну підготовку на різних
об'єктах з різною категорією людей.

Якість освіти в НАВС повністю влаштовує

Продовжувати за визначеним напрямом

Активніше залучення фахівців практиків до проведення практичних занять

Пропозиції відсутні.

подальше залучення практикiв в освiтнiй процес

відсутні

Не має

 Форми

https://docs.google.com/forms/d/1jFp-b9pae-DKAu0p0h884v2jjdeVvhuurlE1fhW-zXs/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



