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ВСТУП 

У своїй роботі протягом звітного періоду ректор керувалась чинним 

законодавством про освіту та науку, Статутом Приватного закладу вищої освіти 

«Академія кіно та нових медіа» (далі - Академія), рішеннями Вченої ради, 

обов’язками та повноваженнями передбаченими законом України «Про вищу 

освіту». 

Головними орієнтирами діяльності була Програма розвитку Академії на 

2017-2027 роки. 

Пріоритетними завданнями були: наближення діяльності Академії до 

основних показників національних та зарубіжних вишів мистецького спрямування, 

вдосконалення науково-освітньої і культурно-просвітницької діяльності в умовах 

реформування української вищої освіти, трансформація форм і методів роботи 

Академії відповідно до нових законодавчих умов зі збереженням цінного досвіду, 

накопиченого колективом Академії. 

 

І. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.1. Організація науково-дослідної роботи 

Одним з головних пріоритетів Академії кіно та нових медіа з перших років 

його історії є наукові дослідження, на яких базується освітній процес. 

Із метою розвитку науково-дослідної роботи, забезпечення фінансовими 

ресурсами, новим обладнанням ректорат та відділ методичної роботи Академії 

вдосконалювали систему управління. 

Стан науково-дослідної роботи закладу вищої освіти оцінюється за такими 

критеріями, як: наукова активність науково-педагогічного складу, публікація 

статей у фахових виданнях, затверджених МОН України та статей, що входять до 

провідних міжнародних наукометричних баз даних (перш за все – це Scopus та Web 

of Science Сore Collection), цитованість наукових статей, співпраця з міжнародними 

організаціями. 
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Оцінювання результатів наукових досліджень здійснювалося Вченою радою 

Академії, незалежними експертами-рецензентами. Основними критеріями є: 

отримання принципово нових результатів, які мають важливе значення для 

подальшого розвитку галузей науки, пов’язаних з культурою та мистецтвом, 

зокрема театром і кіно; наявність результатів, що дають вагомі підстави для 

проведення актуальних мистецьких досліджень, об’єктів права мистецької та 

інтелектуальної власності, створених під час виконання роботи; кількість і якість 

публікацій тощо. 

1.2. Результати наукових досліджень 

Результати наукових досліджень фахівців Академії відповідають світовому 

рівню та затребувані науковою спільнотою. Станом на грудень 2020 року у базі 

даних Web of Science Сore Collection опублікована стаття доцента кафедри 

режисури та акторської майстерності Кравченко Т.О. Підготовлено до друку 

наукові статті у співавторстві із доцентом кафедри кіновиробництва та нових медіа 

Морєвою Є.О. та старшим викладачем кафедри режисури та акторської 

майстерності Масловою-Лисичкіною І.А. 

1.3. Інноваційна діяльність 

У викладанні спеціальних дисциплін застосовуються форми, альтернативній 

академічним: викладачі мають змогу втілювати власні авторські методики, які 

засновані на розкриті творчого потенціалу студентів, враховуючи їх індивідуальні 

особливості. Теоретичні дисципліни, такі як Історія світового театру, Історія 

українського театру, Історія України та української культури, Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням), Історія музики тощо, викладаються за авторськими 

методиками, студенти залучаються у творчий процес опанування знаннями з цих 

предметів. 

Організоване  дистанційне навчання під час карантинних заходів, 

плануються міжнародні мистецькі навчальні проекти. 
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ІІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ  

2.1. Освітні програми і спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти 

У звітний період здійснювалася підготовка бакалаврів та молодших 

спеціалістів за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за 

наступними освітніми програмами: «Режисура кіно та сценарна майстерність», 

«Операторська майстерність» та «Організація кіно- й телевиробництва та нових 

медіа»  та спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» за освітньою програмою 

«Акторське мистецтво та режисура драматичного театру». 

2.2. Практична підготовка студентів 

У 2020 навчальному році Академія працювала згідно з наскрізними 

програмами практики. Програми проведення усіх видів практик спрямовані на 

формування у студентів сучасних практичних компетентностей і наближення 

практичної підготовки до потреб ринку праці. Організація практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти регламентується окремим Положенням про проведення 

практики здобувачів вищої освіти в Академії. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється в сучасних 

закладах культури та мистецтва, які відповідають вимогам програми її проведення. 

Було укладено 8 двобічних договорів з установами, закладами та організаціями на 

проведення практики: ТОВ «Телевсесвіт», Театрально-видовищний заклад 

культури «Київський академічний театр «Золоті ворота», Громадська організація 

«Театральна біржа». За межами Академії було направлено на практику 31 студент. 

На засіданнях кафедр обговорювалися питання підготовки до проведення 

практики та її методичного забезпечення, аналізувалися результати проходження 

практики здобувачами вищої освіти, удосконалено програми усіх видів практик. 

Ректорат проводить систематичну роботу з пошуку нових місць проведення 

практики у співпраці з місцевими органами самоврядування, спрямовують свою 

діяльність на подальше розширення зв’язків із потенційними роботодавцями. 

Здобувачі вищої освіти отримали позитивні відгуки щодо рівня їхньої 
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теоретичної та методичної підготовки. Усі студенти, які пройшли практику, 

одержали залік. Було забезпечено належний науковий і методичний рівні 

керівництва здобувачами під час проведення практики. 

Практика проводилася організовано, без порушень та нещасних випадків, 

чому сприяв ретельний контроль з боку керівників практики здобувачів. 

 

 

ІІІ. ЗОВНІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

У січні 2020 року відбулася планова перевірка Державної служби якості освіти 

України щодо дотримання академією вимог законодавства у сфері вищої освіти, 

яка включила в себе наступні пункти: 

- прийом та випуск здобувачів вищої освіти, 

- зміст підготовки фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітнього процесу, 

- організація освітнього процесу, 

- ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу, 

- забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної 

бази, 

- організація роботи зі студентами та діяльність студентського самоврядування, 

- наукова і науково-технічна діяльність, міжнародні зв’язки, 

- окремі питання господарської діяльності, 

- менеджмент академії 

За результатами перевірки було складено акт щодо дотримання академією 

вимог законодавства у сфері вищої освіти. Зауваження торкалися щодо 

ефективності використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу,  

міжнародних зав’язків  тощо. За три місяці недоліки було усунуто та складено звіт. 
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IV. ЯКІСТЬ ОСВІТИ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

4.1. Система забезпечення якості освіти Академії 

У 2020 році продовжено роботу з удосконалення нормативної бази 

організації та забезпечення якості освітнього процесу. Затверджені рішенням 

Вченої ради академії та введені в дію наказом ректора низка положень, порядків та 

інструкцій.  

У 2020 році оновлено чотири освітньо-професійні програми: 

- «Режисура кіно та сценарна майстерність» (за спеціальністю 021 

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво) 

-  «Операторська майстерність» (за спеціальністю 021 Аудіовізуальне 

мистецтво та виробництво) 

- «Акторське мистецтво та режисура драматичного театру» (за спеціальністю 

026 Сценічне мистецтво) 

-  «Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа» (за спеціальністю 021 

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво). 

В 2020 році оновлено всі робочі навчальні програми дисциплін за всіма 

освітніми програмами які впроваджує академія. 

У 2020 році здійснювалися традиційні заходи з моніторингу організації і 

якості освітнього процесу: адміністративний контроль проведення занять та 

іспитів, відкриті заняття, визначення індивідуальних рейтингів і звітування 

науково-педагогічних працівників за підсумками навчального року; опитування 

студентів. Згадані заходи дозволяють отримувати інформацію про реальний стан 

справ, наявні проблеми і недоліки, виявляти підрозділи та окремих викладачів, які 

мають суттєві здобутки і корисний досвід у певних питаннях. 

4.2. Підвищення педагогічної майстерності 

Важливим чинником якості освітнього процесу є педагогічна майстерність 

викладача, його вміння використовувати сучасні методи навчання. Значна увага 

приділялася організації відкритих занять, проведено 10 відкритих лекцій та 

практичних занять старшого викладача Маслова-Лисичкіна А.О., професора 
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Архипова Г.Б., доцента Кравченко Т.О., доцента Кравченко С.В., доцента Кошетар 

У.П., викладача Архіпової М.М., старшого викладача Яковишина Г.В., викладача 

Іушина С.В., асистента Гаграманова А.Б. 

Організовано майстер-класи за участю діячів театрального та кіномистецтва 

– режисером фільму «Коктейль молотова» Євгеном Скисовим, актором Малого 

театру Максимом Кущовим, актором театру і кіно Данилом Каменським, На 

засіданнях кафедр обговорювалися питання побудови та оновлення освітніх 

програм враховуючи думки сейкхолдерів, роботодавців та інших зацікавлених осіб.  

 

V. ДОВУЗІВСЬКЕ НАВЧАННЯ. РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ УЧНІВСЬКОЮ 

МОЛОДДЮ 

Організацію довузівської освіти зосереджено на Підготовчих курсах, 

організацію та роботу яких забезпечують викладачі Академії. Основними 

завданнями цих курсів є: 

- пошук та підтримка обдарованих дітей, сприяння їхній подальшій освіті; 

- постійна співпраця з факультетськими комісіями сприяння новому набору; 

профорієнтаційна робота серед школярів, участь в організації масових заходів 

для учнівської молоді; 

- виконання функцій інформаційного центру приймальної комісії протягом 

року; 

-  надання інформації та консультацій щодо освітніх програм спеціальностей та 

Правил прийому до Академії. 

- на курсах викладаються «Основи режисури», «Акторська майстерність», 

«Сценічна мова», «Сценічна пластика», «Танець». 

5.1. Підготовка до вступу в Академію 

Підготовка до вступу в Академію учнів закладів середньої освіти міст 

України здійснюється за предметами зовнішнього незалежного оцінювання якості 

освіти (ЗНО) на підготовчих курсах (вечірня та недільна форми навчання).  

5.2. Профорієнтаційна робота 
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Постійно проводиться робота із залучення до вступу в Академію кращих 

випускників закладів середньої освіти. Протягом року відбулося два Дні відкритих 

дверей, загальна кількість відвідувачів склала близько 40 осіб. Студенти академії 

продемонстрували майстерність зі сценічної пластики та фехтування під 

керівництвом старшого викладача Маслова-Лисичкіна А.О. та сценічної мови під 

керівництвом старшого викладача Міняйло Є.В. 

 

VІ. ТВОРЧА, ВИХОВНА РОБОТА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1 Творча діяльність 

У грудні 2020 році було відкрито студентський театр, перша прем’єра 

відбулась 18 грудня. Художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, 

професор кафедри режисури та акторської майстерності Архипов Г.Б. Першим 

репертуарним спектаклем стала трагікомедія «Аванс» за п’єсою П.Філіппо «Дон 

Рафаеле – тромбоніст». У виставі взяли участь студенти ІІ та ІV курсів Інституту. 

-  

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

У 2020 навчальному році в Академію були запрошені композитор та кіно 

продюсер Володимир Хорунжий, продюсер Богдан де Москетті, професор 

Канадського університету Павло Босий, з якими були проведені засідання робочих 

груп з розвитку  та вдосконаленню наявних освітніх програм 

Ректорат Академії і надалі планує міжнародне співробітництво з 

мистецькими закладами освіти, міжнародними театральними та кінопроектами. 

 

VІІI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКТОРА 

Протягом звітного періоду було налагоджено творчі зв’язки з громадами 

Іспанії задля подальшої міжнародної практики студентів та обміном мистецьким 

досвідом із зарубіжними діячами театру та кіно. 



10  

 

ІV. ПІДСУМОК 

За звітний період в Академії відбулися процеси, які сприяли налагодженню 

освітньої та творчої діяльності, заклад вийшов на новий якісний рівень та 

продемонстрував перспективи зростання у майбутньому. Налагоджено 

організаційну, освітню, навчально-методичну роботу. В найближчих планах – 

створення культурно-мистецького осередку на базі Академії, розширення сфери 

наукової діяльності, проведення студентських мистецьких фестивалів тощо. До 

освітнього процесу залучені кращі представники театрального та кіномистецтва, 

наковці, освітяни. 

 


