
Якість навчання 

 

 
 

Наскільки Ви задоволені змістом навчального плану (підбір предметів, 
розподіл за семестрами, кількість років для вивчення?) 

18 відповідей 

 
50/50 
Задоволена на 100% 
Незадоволена кількістю предметів творчого напрямку 
Не совсем довольна 
добре 
Взагалі, задоволена 
Дуже задоволена 
Частково 
Считаю, что не хватает реальной практики для ассистентов  
Якщо розглядати навчальний план конкретно на моїй кафедрі, то задоволена. Але хотілося, 
щоб навчальний заклад забезпечував асистент -стажиста илюстраторами в рамках певних 
навчальних дисциплін ( клас концертмейстерства ). 
Задоволена! 
Загалом все влаштовує 
Не хватает практической работы ассистентов 
Добре 
В загальному все влаштовує. Можна більше годин на фах 
Кол-во предметов в творческой аспирантуре стоит сократить Кол-во лет обучения 
оптимальное 

 



 

Що спонукало Вас обрати для навчання саме Одеську національну 
музичну академію? 

18 відповідей 

 

Пiдвищення виконавської майстерності,гєолокація 
Розташування 
Локация 
Хороший викладач 
Висока якість освіти за спеціальними предметами. Високий професіоналізм викладача з 
моєї спеціальності 
Любов до музики! 
Сімейна професія 
Проживаю в Одессе, после магистратуры вопроса о выборе учреждения не стояло 
Високий професійний рівень викладача з фаху. 
Це учбовий заклад з високим рiвнем освiти. 
Це моя Альма матер. Своє творче життя хочу повязати з ОНМА 
После окончания магистратуры, такого вопроса не стояло. Проживаю в Одессе 
Якість освіти 
Її розташування 
Кваліфікованість викладачів 
Чудові педагоги 
Я тут навчалась на бакалавраті, в магістратурі. Викладач з фаху - найкращий, тому 
вирішила продовжити навчання в ОНМА 
Одессит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чи виправдались Ваші сподівання щодо навчання в Академії? 
Поділіться досвідом. 

18 відповідей 

 

Да, все на высшем уровне 
На жаль ,ні .Дистанційна освіта ,якість викладання деякіх дисциплін,кількість предметів 
творчого напрямку недостатньо відповідає напрямку музичного виконавства вищого 
ступеню  
Не зовсім. 
Не совсем,хотелось бы иметь возможность межвузовского обучения и практики в 
различных ансамблях за пределами страны,также возможности повышения 
квалификации,участия в мастерклассах и так далее.Вектор более творческий ,чем научный 
так 
Так. Хотілося, щоб лекційні заняття проводилися наживо, а не в режимі онлайн. 
Авжеж 
Так. Робота в національному колективі. 
Так . Проте, на мою думку навчання може бути більш результативним, якщо долучати до 
співробітництва та обговорення студентів, прислухатися до їхньої думки та бачення 
перспектив розвитку мистецтва в умовах сьогодення. 
Так.Отриманнi мною знання та технологiчний рiвень моеi спецiалiзацii дозволив менi бути 
солiсткою двух академiчних театрiв,а також мати практику як викладач. 
Так, мене все влаштовує 
Виправдались, маю те на що розраховував 
50/50 
Так. Мені подобається підхід кожного педагога до учнів. 
Так 
думаю,що важливо моє власне ставлення до процесу навчання. А академія робить все, аби 
нам було комфортно 
Да 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Які навчальні дисципліни для Вас є актуальними? 

18 відповідей 

Спеціальність 
Фах 
Специальность 
Виконавські,іноземна мова,методика викладання,додаткові музичні 
інструменти,диригування з практикою у оркестра, музична критика. 
вокал,дирижирование оркестром,изучение иностранных языков,педагогическая практика 
Імпровізація 
Спец класс 
Спеціальність (фах) 
Імпровізація, орган, диригування оркестром, читання симфонічних партитур, поліфонія 
Спецiальнiсть 
Виконавські 
Спеціальність, ансамбль, диригування, музична психологія 
все,що повязано із виконавством 
Специальность,теория,гармония,анализ 

 

Які дисципліни Ви хотіли би додати до Вашого навчального плану? 

18 відповідей 

 

Додаткова іноземна мова, спеціальне фортепіано,орган,додатковий інструмент,акторська 
майстерність,критика 
Направлення на напис наукових робіт, статей, тощо. 
Музыкальная критика,изучение дополнительных инструментов,больше часов 
специальности 
практику в оркестрі 
Орган, диригування симфонічним оркестром 
Камерний ансамбль 
Диригування, читка симфонічних партитурЇ 
Практические занятия, обучение работе с документацией и научными трудами, изучение и 
анализ современных музыкальных событий 
Всі , що перелічені вище 
Оперна студiя 
Я вступила на цю програму, переглянувши план - і мені все сподобалось 
Практические занятия, изучение и анализ современных музыкальных событий, обучение 
работе с документацией и подготовке к написанию научных трудов 
Ніякі, все влаштовує 
Більше годин з фаху 
Ніякі, все влаштовує. 
Все вистачає 
орган, менеджмент (бо з проектами я на "ВИ") 
Никакие 



 
 

 
 

 

 


