
На якій спеціальності навчаєтеся у ЗАМ

9 responses

Опитування здобувачів вищої освіти
щодо формування цілей ОП
9 responses

Вкажіть будь ласка курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

9 responses

1 курс
2 курс

100%

022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація

55.6%

44.4%

https://docs.google.com/forms/d/1lVT7ldcN7xPVqRKa_Nfstq9fGMUTdJWrTMvICVweh-o/edit#start=publishanalytics


На якій освітньо-професійній програмі навчаєтесь

9 responses

Вкажіть форму навчання

9 responses

На вашу думку, форми та методи навчання і викладання сприяють
досягненню заявлених в освітній програмі цілей та програмних
результатів навчання?

9 responses

ОПП "Дизайн"
ОПП "Живопис"44.4%

55.6%

денна
заочна

11.1%

88.9%

так
ні
не знаю22.2%

77.8%



Чи  залучає  Закарпатська академія мистецтв до проведення
аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців?

9 responses

Чи забезпечить зміст освітньої програми (набір обов`язкових  та
вибіркових навчальних дисциплін) Вашу майбутню успішну
діяльність за спеціальністю?

9 responses

так
ні44.4%

55.6%

так
ні

100%



Назвіть навчальні дисципліни які, на Вашу думку, найбільш
актуальні для майбутньої спеціальності:

9 responses

Чи всі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для фахової діяльності
та особистісного зростання?

9 responses

Дипломне проектуванн…
Живопис

Композиція
Проектування, основи…

Проектування, скетчінг
Проектування, скульпт…

Рисунок та…
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так
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не замислювався/ не
замислювалась

22.2%33.3%

44.4%



Чи дотримується, на Вашу думку, логічний взаємозв’язок у процесі
викладання дисциплін за освітньою програмою, за якою Ви
навчаєтеся?

9 responses

Чи забезпечує Закарпатська академія мистецтв можливість вибору
форм i методів навчання та викладання, які забезпечують
спеціальність, за принципом академічної свободи?

9 responses

так
ні
для мене це не принципово

55.6%

44.4%

так
ні

33.3%

66.7%



Які дисципліни, на Вашу думку, варто включити у загальний блок освітньої
програми:

9 responses

Філософія мистецтва

Фотографія для дизайнерів

Скетчінг

Ілюстрація

Не замислювалась

Більше ознайомлення з мистецькими виставками та їх організаціїєю

Було б добре знайомити нас з сучасними художниками Закарпаття та проводити з ними
бесіди

-

Вивчення сучасного мистецтва

Які дисципліни, на Вашу думку, варто включити у професійно-
практичний блок освітньої програми?

9 responses

3D скульптинг
Абстрактне мистец…

Веб-дизайн, скетчінг
Всі предмети які є в…

Майстерня графіки
Пленери

Скульптінг, скетчінг
Фотограф…
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Чи достатній обсяг практичної підготовки у структурі Вашої
освітньої програми?

9 responses

Вам  своєчасно надається  доступна, аргументована та зрозуміла
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв їх оцінювання в межах окремих освітніх
компонентів (дисциплін)? (Оберіть один або кілька пунктів)

9 responses

так
ні

100%

0 1 2 3 4 5 6

так, викладач на першій
лекції (практичному, се…

так, ці відомості доступні
упродовж всього семес…

так, викладач забезпечив
доступ до робочої прог…

так, викладач частково це
пояснив один раз, оскіл…

ні, не надається зовсім

6 (66.7%)6 (66.7%)6 (66.7%)

4 (44.4%)4 (44.4%)4 (44.4%)

3 (33.3%)3 (33.3%)3 (33.3%)

3 (33.3%)3 (33.3%)3 (33.3%)

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



Оцініть як забезпечує  Закарпатська академія мистецтв
безоплатний  доступ до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, наукової
діяльності в межах освітньої програми (1 бал – низький рівень, 2
бали -- задовільний,   3 бали – достатній, 4 бали – середній, 5 балів –
високий рівень)

9 responses
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