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КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

Звіт щодо проведеного опитування студентів 

З 12 березня 2020 року у КМАЕЦМ відповідно до розпоряджень КМУ, 

місцевої влади та наказу ректора КМАЕЦМ було запроваджено карантин у 

зв’язку з поширенням COVID-19 і відповідно запроваджено дистанційне 

навчання. За рекомендаціями МОН в кінці квітня 2020 року серед студентів 

КМАЕЦМ було проведено чергове опитування студентів з метою дослідження 

процесу дистанційного навчання. 

Адміністрацією КМАЕЦМ було розроблено опитувальник з 18 питань, 15 

закритих і 3 відкритих питання. Опитувальник було надіслано Студентській раді 

КМАЕЦМ – старостам спеціалізацій, які в свою чергу поширили анкети через 

старост груп всім студентам денної форми навчання для заповнення. Опитування 

носило анонімний характер, студенти брали участь за бажанням. Заповнені 

анкети старости спеціалізацій надсилали для обробки даних завідувачу відділу з 

виховної роботи студентів КМАЕЦМ. 

В опитуванні брали участь студенти денної форми навчання відділення 

молодших спеціалістів, факультету музичного мистецтва, факультету естрадного 

та циркового мистецтв. Загальна чисельність студентів денної форми навчання у 

2019-2020 навчальному році (станом на 15.10.2019) складає 483 студенти (без 

урахування студентів другого курсу магістратури, які закінчили навчання в 

лютому 2020 року). 

Всього в опитуванні взяли участь 299 студентів, що становить 62 % від 

загальної кількості студентів КМАЕЦМ денної форми навчання.  

Опрацювавши кількісні показники проведеного опитування можна 

зробити наступні висновки.  

Більшість студентів зазначили, що дистанційне навчання у КМАЕЦМ 

проходить у чіткій, зрозумілій формі, систематично та доступно. Викладачі 

використовують в роботі сучасні інтернет-платформи, подають змістовний 

навчально-методичний матеріал, який доступний у інтернет-джерелах та 

підкріплений достатньою кількістю мультимедіа. Робота студентів оцінюється 

прозоро та справедливо, дотримується академічна доброчесність. 

Пропорційно розділилась думка студентів щодо перевантаження, 

виконання завдань у визначені строки та наявність технічних можливостей для 

дистанційного навчання. 

Переходимо детальніше до результатів опитування по кожному питанню. 
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Питання № 1. 

 

Питання № 2. 

 

Питання № 3. 

 

59%

5%

36%

Дистанційне навчання проходить у чіткій і 
зрозумілій формі

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

49%

13%

38%

Чи задоволені ви якістю викладання дисциплін 
під час дистанційного навчання?

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

36%

27%

37%

Чи перевантажує вас дистанційне навчання?

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО
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Питання № 4. 

 

Питання № 5. 

 

Питання № 6. 

 

35%

19%

46%

Чи встигаєте ви виконувати завдання у 
становленні строки?

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

49%

20%

31%

Чи є у вас всі технічні можливості для 
виконання навчальних завдань?

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

54%

5%

41%

Викладачі подають доступний та зрозумілий 
матеріал

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО
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Питання № 7. 

 

Питання № 8. 

 

Питання № 9. 

 

46%

11%

43%

Чи пояснюють вам викладачі навчальний 
матеріал, який задають?

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

76%

3%

21%

Чи систематично ви отримуєте завдання з усіх 
навчальних дисциплін?

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

79%

4%

17%

Чи використовують викладачі інтернет-
платформи Moodle, ZOOM, Skype, Viber, Telegram?

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО
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Питання № 10. 

 

Питання № 11. 

 

Питання № 12. 

 

73%

4%

23%

Викладачі пропонують друковані та інтернет джерела, 
які містять навчально-методичні матеріали з дисципліни

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

53%

14%

33%

Викладений матеріал достатньо підкріплений 
графікою, мультимедіа, відео або аудіо фрагментами

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

77%

1%

22%

Запитання під час контрольних заходів 
відповідають змісту та темі занять

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО
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Питання № 13. 

 

Питання № 14. 

 

Питання № 15. 

 

82%

7%
11%

Викладачі прозоро, зрозуміло і справедливо 
оцінюють роботу

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

90%

1%9%

Викладачі проявляють повагу до студентів, 
дотримуючи академічну доброчесність

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

30%

22%

48%

Чи задоволенні ви процесом дистанційного 
навчання в Академії?

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО
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Детальний аналіз відповідей на відкриті питання дозволяє згрупувати їх за 
основними темами / проблемами. Нижче наведені найбільш поширені відповіді 
студентів, що зведені до відповідних пунктів за частотою вживання. 

 

Питання № 16.  

Які нові (позитивні) можливості відкрилися у процесі дистанційного 
навчання в Академії?  

- зручність виконання завдань вдома, гнучкий графік, відсутність 
необхідності витрачати кошти та час на проїзд; 

- оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями 
Zoom, Google Classroom, Skype тощо;  

- освоєння навичок відезапису, відеомонтажу, практика в створенні 
презентацій, написанні рефератів і доповідей; 

- за допомогою додаткових джерел інформації можливість глибше 
осягнути навчальний матеріал, можливість більше читати; 

- самоорганізація, самодисципліна, самоаналіз, самоконтроль; 
- наявність вільного часу для саморозвитку, самовдосконалення, 

самореалізації, більше часу для спілкування з сім’єю; 
- індивідуальний підхід викладачів, можливість конструктивного аналізу 

помилок та роботи над ними. 

 

Питання № 17.  

На які проблемні моменти з організації дистанційного навчання в 
Академії варто звернути увагу? 

- великий обсяг навчального матеріалу, короткі строки виконання; 
- відсутність у студентів технічних засобів, інтернет-зв’язку, необхідних 

умов для виконання практичних завдань, вільного простору, музичних 
інструментів тощо; 

- відсутність єдиної навчальної платформи для систематизації завдань з 
усіх навчальних дисциплін, зручної комунікації з викладачами та 
системою контролю; 

- відсутність зворотнього зв’язку з деяких дисциплін щодо результатів 
виконаних завдань, незрозуміле оцінювання; 

- не достатнє роз’яснення навчального матеріалу викладачами. 

 

Питання № 18.  

Які дисципліни найбільше вас зацікавили під час дистанційного навчання 
в Академії? 
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- Спеціалізація; 
- Майстерність актора; 
- Англійська мова; 
- Хореографія; 
- Пластика; 
- Історія музики; 
- Історія України; 
- Мистецтвознавство; 
- Історія естради; 
- Психологія; 
- Грим. 

Аналізуючи відповіді на останнє питання необхідно враховувати різну 
чисельність груп студентів, що навчаються за різними освітніми програмами. 

 
23.06.2020 
Завідувач відділу з організації виховної роботи студентів  

____________ В. В. Гумарова 


