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Порядок денний: 
1. Обговорення проміжних результатів опитування «Інновації». 
2. Обговорення результатів академічних концертів на бакалавраті з точки 
зору потенційного досягнення результатів навчання. 
3. Обговорення концертної програми оркестрів академії. 
4. Дистанційне навчання – нові виклики та перспективи. 
 
 
1. Обговорення проміжних результатів опитування «Інновації». 

Слухали проректора Хіль О.М.: 

«В академії на початку 2021 року започатковане опитування щодо інновацій 

академії. Запропоновані наступні блоки запитань, які дають змогу оцінити 

комплексно ситуацію, яка складається в академії. Зокрема, є можливість 

отримати результати аналізу щодо зовнішніх та внутрішніх факторів, ризиків 

та можливостей і перспектив (Запитання: «Що можете визначити як позитивні 

риси для іміджу?», «Що нового можете запропонувати?», «Яким Ви бачите 

майбутнє академії?»). 

Загалом респонденти відзначають високий рівень викладання. Позитивно 

оцінюють закупку нових інструментів. Вважають, що в академії створена 

якісна спрямована система «не студент для академії, а академія для студента». 

Слабкими сторонами відзначають пандемію та ускладнену концертну 



діяльність, особливо для колективів. Студенти висловили побажання щодо 

ксероксу в академії, але на сьогодні законодавче поле не дає можливостей для 

реалізації цього побажання. Зауваження щодо витяжки в буфеті вже 

опрацьоване. Витяжка встановлена, побутова ситуація вирішена. Наприкінці 

2020-2021 н. року студенти зробили зауваження щодо проблем із організацією 

поселення в гуртожиток. Деканатом в кінці навчального року розроблена нова 

система поселення. Зокрема, студенти пишуть заяву на поселення до кінця 

попереднього навчального року, та одразу отримують номер кімнати для 

заселення. Реквізити для оплати розміщені на сайті з автоматичним переходом 

на оплату через онлайн банкінг. Таким чином, зменшується час організаційних 

процедур в деканаті під час поселення, відповідно час очікування в черзі 

мінімізується. Строки поселення заплановані таким чином, аби до початку 

нового семестру всі студенти були розміщені. Одне з побажань – відкриття 

власного тренажерного залу в академії. Проектна документація закладу не 

передбачає таких кардинальних перетворень. Але є підписаний договір із 

спортивним залом, який знаходиться в 10 хвилинах від навчального корпусу. 

Також бажаючі можуть займатися на відкритому повітрі в УСОТ «Романтика». 

Здобувачі висловили прохання щодо модернізації бібліотеки. На сьогодні на 

новому сайті вже впроваджується новий блок під назвою «Електронні 

ресурси». Висловили побажання щодо внесення дисциплін «оркестрові 

труднощі» до навчального плану. У новому перегляді навчального плану 

магістрів цей освітній компонент необхідно додати. Окремо варто розглянути 

проведення педагогічної практики у магістрантів. Практика запланована на 2 

семестр. Здобувачі висловили побажання щодо бази практики – не в Студії 

практики, а зі студентами молодших курсів ОНМА. Прошу доручити 

відповідальним на кафедрах за практики обговорення можливості 

переформатування проведення практики. Перспективним вважають розвиток 

системи міжнародного обміну студентами. На сьогодні вже є підписані 

Договори міжнародної співпраці із Європейськими академіями, що дасть 

можливість з нового семестру планувати спільні освітні та мистецькі проекті. 



Здобувачі відзначають актуальність анонімного опитування, як якісного 

комунікативного інструменту між адміністрацією та всіма учасниками 

освітнього процесу. 

 

Виступили: проф. Єргієв І.Д., проф. Повзун Л.І., здобувач Цема С. 

Постановили: форму для запитань залишити діючою, обговорення результатів 

проводити щорічно. Доручити відповідальним за практику на кафедрах 

обговорити оновлену базу практики для магістрантів. (Контроль за рішенням 

– зимові канікули). Розширити інформування здобувачів про можливості 

академічного обміну. (Контроль за виконанням – зимові канікули) 

 

 

Голова Єргієв І.Д. 

 

Секретар Базан О.Ю. 

 



 

Що Ви можете визначити як позитивні риси для іміджу академії? 

Придбання музичних інструментів. Зміна керівництва академії, яке намагається покращити 
роботу... 

Висока професійна майстерність викладачів 

Щоб симфонічний оркест їздив закордон і давав концерти. 

1)Чудові, талановиті викладачі. 2) Відкриті вступні іспити. 3) Нові якісні музичні інструменти. 

Наявність нових інструментів; велика концертна зала; доброзичлива затишна атмосфера, 
бо всі знають одне одного та поважають; постійна робоча атмосфера, бо з різних куточків 
лунає музика з ранку і до вечору. 

Не студент для академии, а академия для студента. 

Майстер-класи з інших академій України та зарубіжжя. Концерти студентів за їх ініціативою, 
поміч у їх організації від педагогів та керівництва. 

1. Допомога в пошуку свого шляху як митця, так і особистості. 2. Відкритість академії до 
інновацій та розширення. 3. Наявність адекватного( стану) інструментарію та умов його 
зберігання, та догляду. 4.Наявність місць для занять саморозвитком. 5. Актуальність 
дисциплін , що пропонує академія для вивчення.(як матеріалів для вивчення, так і 
сьогоднішня актуальність цих самих дисциплін. 

Прагнення до покращення 

Велика доброзичливість викладачів, тепла, навіть домашня атмосфера в навчальному 
закладі, максимальне й безкорисливе сприяння у всіх питаннях, які мене турбували 

Позитивною рисою іміджу нашої академії являється професійний рівень підготовки 
підготовки музичних кадрів. Тобто коли ми прийдемо на роботу, щоб було видно що ми 
дійсно все вміємо і знаємо. 
Наявність майстрів справи 
Статус академії, цінність диплому в сфері науково-творчої та педагічної діяльності, 
перспективи розвитку в стінах академії, можливість концертної та наукової діяльності, 
індивідуальне становлення та набуття професійного досвіду. Ви класно придумали 
проводити опитування.  
Якісна класична професійна підготовка европейського стандарту та чудові умови взаємодії 
студентів з викладачами. Зацікавлення в підготовці професійних фахівців. 



Конкурсна діяльність колективів та студентів академії, довірливі відносини між керівництвом 
академії та студентами та відношення до будь-яких ситуацій з розумінням 
Рівень професіоналізму випускників 
Майстри в своїй справі 
Сайт, пристосування навчального процесу у будь-яких умовах 
 
 
Що нового Ви можете запропонувати? 

Міжнародні зв'язки. Обмін студентами. 
Витяжку в буфет 
Аппарат ксерокопии в библиотеке. 
Тeпeр пeрeйдeмо до іншого. Відбули заняття та й трeба відпочити（общага.） Почнeмо з 
самого початку. Коли приіжаєш на засeлeння проходиш 9 кіл ада. Систeматизуйтe вeсь 
процeс, щоб нe стояти під двeрима дeканату пів дня, щоб люди нe билися за місцe в чeрзі, і 
нe було нeзручностeй. Організуйтe засeлeння по кафeдрам аби нe було ажіотажу. 
Але і є вeличeзні плюси. Класні викладачі такі як Олійник О.Л, ну справді чоловік хоть шось 
та й робить, алe трeба кращe. Чeрняєва И.А дужe кваліфікований спeціаліст. Сама будівля 
конси більш мeнш відрeмонтована, столовка класна. 
Кімната відпочинку/роздягальня де можно перевдягтися до виступу. Можливість 
розплачуватися картою в буфеті. Більша кількість репетиторіїв, більш досконала система 
видачі кабінетів. Принтер у стінах академії, або запрошення на роботу того хлопця що 
працює на ксероксі через дорогу, щоб не бігати туди з нотами. Міжнародна система 
навчання за обміном. Створення симфо-джазового оркестру. Запрошення викладачів та 
відкриття нового відділу гри на арфі. Створення естрадного відділу(вокал, ф-но, духові та 
ударні інструменти, бас-гітара) Створення вокальних ансамблів Створення духового 
естрадного оркестру Більший уклон на читання з листа і транспозицію Вивчення 
імпровізації та різних жанрів виконання Стажування під час навчання у театрі чи філармонії, 
допомога з пошуком роботи Відкриття спортивної зали у стінах академї(або хоча б 
роздягальні)/зали з тренажерами. Співпраця та поширення інформації про педагогів та 
рівень консерваторії з училищами з ближніх міст, концертна діяльність, майстер класи у 
Миколаєві. Знижки для студентів на концерти в філармонії. 
1. Відкрити Естрадного відділу. 2. Запрошення нових педагогів. 3. Введення програми 
студентів за обміном. 4. Оновлення бібліотеки, та її модернізація, частковий або повний 
перехід до електронної бібліотеки, з вільним доступом як для студентів академії так і для її 
викладачів. 
Не вистачає у нашому навчальному плані: (оркестровий факультет). Тобто ми всі майбутні 
оркестранти. Деякі з нас ще будуть і вчителями/викладачами, що ще в рази 
відповідальніше, так як потрібно готувати достойне покоління музикантів. З цього можна 
зробити висновок, що нас мають готувати, як артистів оркестру, але є декілька пунктів, які б 
хотілось покращити: 1. Додати предмет оркестрових труднощів, так як його немає нас самих 
доводиться збиратися і грати, але якщо би він був системним і під наглядом професіонала 
це би призвело до набагато кращих результатів. 2. Педпрактика.В магістратурі я би все ж 
таки хотів займатися із більш серйозними програмами. Дуже просимо дати можливість 
займатися хоча би із студентами молодших курсів. Студія педпрактики – це супер для 
бакалавриків. 
Більше практичних занять, виховання патріотизму , молодих спеціалістів , та дисципліни на 
всіх відділах ! 



Запровадити в академії міжнародну програму обміну студентів Erasmus!!! Впровадити 
нарешті естрадний факультет, що збільшить обсяг абітурієнтів в рази! 

 

Яким Ви бачите майбутнє академії? 

Сучасна академія з достойними випускниками 

Майбутнє Академії (для мене консерваторії) напряму залежить від майбутнього держави 
Україна! Цим все сказано….. 

Одна з найкращих академій в Україні, після випуску з якої можливе працевлаштування не 
тільки в нашій країні, а й закордоном , крім цього з великим попитом для іноземних 
студентів. 

Трeба удосконалюватись с кожним днeм 

Місце де виховують виконавців світового рівня, куди вступники зі всієї України та з інших 
країн приїздять за натхненням та мотивацією, здоровою конкуренцією, можливістю стати 
чудовим спеціалістом у різних галузях музичного мистецтва. Академія взаємодіє з 
визначними західними консерваторіями щоб допомагати студентам вступати у Європейські 
учбові заклади та мати змогу знайти роботу. Місце де розуміють що таке професіональна 
музика та виховують це розуміння у студентів, у різних жанрах, але в першу чергу у 
класичному. 

Дякуємо за можливість висловити свої думки через цю форму. Команда odma_memes. 

У нас прекрасна академія, яку я дуже сильно люблю! Вибачте за те словесне 
бомбардування, яке було вище, але це дійсно наболіло... Якби я не любив цю академію я 
не переживав за її імідж і те, як ми її презентуємо, коли приходимо на роботу. Якщо ви 
дочитали гарно дякую) 

І на перспективу розвитку перетворення музичної академії в багатопрофільний вуз ( Єдиний 
в Україні), де отримували підготовку багато митців в галузі культури та мистецтва, а не 
лише музики. Це стало б проривом академії у всьому мистецькому та не лише суспільстві 
та її вихід в топ вузів світу!!! 

Якщо академія і надалі буде продовжувати співпрацю зі студентами - тільки позитивне!) 
Процвітаючим на міжнародному рівні 
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