
Результати опитування здобувачів вищої освіти НАКККіМ 
 

В опитуванні взяли участь 146 здобувачів вищої освіти 

 

 

 



 
Яка дисципліна, на Вашу думку, є найбільш важливою для розвитку професійної 

компетентності, для Вашої майбутньої професійної діяльності? 

- Рисунок (12) 

- Живопис (6) 

- Проектування (43) 

- Комп'ютерне програмування (31) 

- Робота в матеріалі (1) 

- Дизайн книги (2) 

- Типографіка (3) 

- Педагогіка вищої школи (1) 

- Шрифти (4) 

- Кольорознавство (7) 

- Культурологія (1) 

- Мистецтво Візантії, українське мистецтво, технологічна експертиза творів мистецтва (1) 

- Технологічна експертиза, мистецтвознавча експертиза, та матеріалознавство (2) 

- Вступ до мистецтвознавства, іконографія, історія мистецтва (1) 

- Академічне письмо (1) 

- Звукорежисура, звукотехнічна апаратура (8) 

- Фундаментальні проблеми культурології (1) 

- Культура і влада (2) 

- Культурна дипломатія (1) 

- Актуальні проблеми сучасної культурології (3) 

- Гуманітарні стратегії в розвитку сучасної культури (1) 

- Мистецтво балетмейстера (4) 

- Класичний та Український танець (3) 

- Народна хореографія (1) 

- Мистецтво плакату (2) 

- Фортепіано, сольфеджіо, гармонія (2) 

- Теорія і практика креативності (3) 

- Англійська мова (за професійним спрямуванням) (3) 

- Режисура (2) 

- Акторська майстерність (7) 

- Сценічна мова (4) 

- Драматургія малих форм (2) 

- Грим (1) 

- Вокал (1) 

- Діловодство, документознавство, документна лінгвістика (3) 

- Креативна економіка (1) 

- Національний культурний продукт (2) 

 



Яка дисципліна, на Вашу думку, є менш важливою для розвитку професійної компетентності, 

для Вашої майбутньої професійної діяльності (не потрібна)? 

- Інформаційна культура та академічна доброчесність (27) 

- Бальний танець (2) 

- Історія української державності і культури (24) 

- Правове регулювання в галузі (2) 

- Народна хореографія (2) 

- Фізкультура (4) 

- Філософські студії (19) 

 

Які викладачі, на Вашу думку, найкраще та найцікавіше проводять заняття, використовують 

інноваційні методики викладання навчального матеріалу, об’єктивно оцінюють знання? 

- Кущ А.В. 

- Лисенко-Ткачук І. В. 

- Зикунов П.О. 

- Мазніченко О. В. 

- Крельштейн П.Д. 

- Бобренко Р.В. 

- Рева Т.С. 

- Хіміч Я. О. 

- Коваль Л.М. 

- Царенко С. О. 

- Слівінська А.Ф. 

- Біскулова С.О. 

- Вєдєнєєв Д.В. 

- Осадча Л.В. 

- Брей Н.О. 

- Міщенко І.І. 

- Сіверс В.А. 

- Кравченко А.І. 

- Комар В.О. 

- Лазарєв С.Г. 

- Шумілова В.В. 

- Бобир О.М. 

- Васильченко Л.Л. 

- Літічевська І.Б. 

- Швецова Д.О. 

- Стаценко М.О. 

- Філіна Т.В. 

- Зосім О.Л. 

 

 
 



 
 

Щоб Ви хотіли покращити в організації практики? 

- Кращі місця для практики та саме суть роботи 

- Хотілося б більше реальних завдань, таких, які будуть вимагатися від мене при роботі за фахом 

 

Ваші побажання щодо покращення якості освітнього процесу в Академії  

- Більше пропозицій для проходження практики, які дійсно допоможуть в подальшому пошуку 

роботи.  

- Удосконалення дистанційного навчання. 

- Додати нові, сучасні матеріали, по яких проводиться навчання.  

- Удосконалити матеріально-технічне забезпечення Академії. 

- Проведення майстер класів, надання практики за межами Академії. 

- Можна було б підписати контракти із європейськими культурними освітніми закладами, щоб 

програма по студентському обміну ERASMUS працювала.  

- Командна робота (викладач + здобувач) на єдиний результат. 

- Посилення вивчення іноземних мов, зокрема англійської, оскільки це дасть можливість 

отримувати величезну кількість інформації, зокрема у вигляді: інтерв’ю, майстер-класів, наукових 

публікацій, книг, журналів і т.д. 


