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Питання: Як на Ваш погляд можна вдосконалити викладання цієї дисципліни? 

 
Студент Відповідь на питання 

Биченко 

Богдана  

Оскільки дистанційне навчання є незвичним як для студентів, так і для викладачів, 

непоганим доповненням було б створення стислого варіанту матеріалів, щоб була 

можливість переглянути їх та освіжити (як аналог конспекту). 

Бобров 

Євгеній  

Ввести в курс лекцій більше взаємодії з студентами, наприклад маленькі бріфи або 

брейнстроми, після кожного пройденого розділу. Який буде командною роботою 

студентів з викладачем, на тему як використовувати отриманні знання або вирішити 

теоретично або практично якусь проблему в нашому місті та країні, застосовуючи 

ті чи інші прийоми та знання які були викладені в пройденому розділі та лекціях 

естетики містобудування. І потім аналіз, розбір і доповнення викладачем 

запропонованих ідей різних команд студентів. 

Вигнан 

Юлія  

Як на мене, було б цікаво створити базу даних з зібраними схемами-прикладами та 

структурувати лекції по темам з визначеннями/термінами/таблицями (можливо 

певний конспект лекцій). 

Зузяк 

Анжела  

На мїй погляд, дисципліна досить добре і широко охоплює тему естетично-

художнього містобудівного аналізу територій. Зважаючи на особливості 

дистанційного навчання, можна додати матеріали лекцій у вигляді графічних 

матеріалів і презентацій. 

Карапетян 

Анна  

В рамках того, що ми навчаємось онлайн найкращим вдосконалення було б 

отримання короткого змісту лекцій (основний теоретичний матеріал), задля того 

щоб можна було освіжити знання 

Михіденко 

Марта  

Дуже цікавий курс лекцій з естетики в містобудуванні. Можливо просто 

завантажити курс лекцій на ютуб. Організувати колоквіуми :) 

Пугаєва 

Євгенія  

Викладання дисципліни було дуже цікавим, інформативним. Завдяки використанню 

проектора, прикладів робіт, презентацій було легко запам'ятовувати нові теми. При 

виконанні індивідуальних робіт можна було переглянути заново відео і відновити в 

пам'яті лекції. Дякую! 

Комендант 

Марія 

В цілому викладання цієї дисципліни було на високому рівні, було зрозуміло, що 

викладач насправді не просто цікавився, а дійсно займався питанням естетики в 

містобудуванні. Лекційний курс був побудований з чіткою структурою, що дуже 

допомогло при виконанні курсової роботи. Як і завжди, можливо, не вистачило саме 

практики. Якихось проміжних «лабораторних» робіт аби розібратися в деяких 

пунктах аналізу естетичного потенціалу середовища не безпосередньо на 

дипломній ділянці, а «попробувать» і на якомусь іншому прикладі. І лабораторних 

робіт саме проміжних, в структурі лекційного курсу з самого початку і жорстких 

мір з дисципліни виконання цих лабораторних робіт. Аби паралельно із порядком 

лекцій виконувати відповідні розділи, щоб випереджувати дедлайни :) 

Кравченко 

Анна 

Створити конспект лекцій чи короткий огляд кожної лекції,а потім перехід на 

детальний розгляд кожної з них,у випадку подальшого дистанційного навчання. 

Можливо створити канал на Ютюбі з вдео-лекцями. 

Фоменко 

Марія 

На мою думку щодо вдосконалення дисципліни , звязок після лекції або практичне 

завдання по схемама та їх розбір маю на увазі , лекція - практика . Можливо би так 

було бы вдосконалити всі навички за пройдений курс , як теоретичний так і 

практичний =) 

Шкурупій 

Дар’я 

Приділити більше увагу проектній частині роботи і зосередитися на аналізі 

проектного рішення. 

 


