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Порядок денний: 

1. Обговорення результатів опитування «Навчання під час війни»  

 

Виступила проректор Хіль О.М.: «Після 24 лютого протягом місяця був 

проведений збір інформації щодо місцезнаходження здобувачів та викладачів 

та можливості продовження освітнього процесу після вимушених канікул. 

Деканату та завідувачам кафедрами було доручено тримати на постійному 

контролі питання місцезнаходження всіх учасників освітнього процесу. 

Негайно повідомляти про негативну інформацію. Адміністрацією було 

прийняте рішення провести комплексний цілеспрямований збір інформації 

щодо проблем студентів під час війни. Опитування оприлюднене 30 березня. 

На 13 квітня запланована зустріч студентів із ректором за результатами 

опитування. Згодом запланована зустріч із деканами.  

Форма побудована таким чином, аби студенти змогли описати свої проблеми, 

не витрачаючи багато часу та інтернет трафіку – мінімальна кількість 

запитань, більшість з яких не вимагає текстових відповідей, зокрема це «Ви 

вірите у нашу ПЕРЕМОГУ?», «Чи достатнє інформування та консультування 



щодо організації освітнього процесу?», «Як Ви оцінюєте свою можливість 

долучатися до навчання?» 

Загалом у сумі більше, ніж 140 % вірять у нашу Перемогу! 

64,2% зазначають, що рівень інформування та консультування є достатнім, 

при цьому 18,7 % студентів оцінюють цей рівень як недостатній. Завдання під 

час зустрічі – отримати інформацію, якого консультаційного контенту не 

вистачає. 

30% висловились, що оцінюють посередньо свою можливість долучатися до 

онлайн занять, 6,5 % не мають можливості для повноцінних занять, 13,8 % 

повідомили, що із онлайн заняттями все гаразд. 

Щодо проблем, з якими стикаються здобувачі було зазначено, що майже у 55% 

є проблеми із інтернет зв’язком, у частини немає інструментів для занять. 

Частина респондентів зауважили, що є відчуття втоми – як фізичної, так і 

моральної, є випадки психологічних проблем. Деякі здобувачі скаржились на 

наявність домашнього завдання, на обсяг навчального матеріалу, проте 

вважаємо, що освітній процес повинен повноцінно реалізовуватися навіть у 

кризових ситуаціях. На сьогодні пандемія та війна– це лакмусовий папір для 

виявлення слабких сторін в реалізації освітніх програм. Студенти висловили 

занепокоєння щодо пошуку зниклих безвісти студентів з Маріуполя. На 

зустрічі буде повідомлено, що пошуки ведуться через канали інформації, які 

на сьогодні є зашифрованими. 

Більшість студентів не потребують особливої допомоги. Здобувачі висловили 

побажання щодо психологічної підтримки. Було прийнято рішення щодо 

проведення зустрічі із деканами факультетів. Студенти висловили 

занепокоєння щодо можливої заборгованості по оплаті за навчання. Проте ще 

10 березня вийшов Наказ про відтермінування оплат за договорами. Наказ 

оприлюднений на сайті. Також студентам, які залишились в гуртожитках 



академії та не мають можливості повернутися додому надається матеріальна 

допомога від благодійного фонду.  

 

Постановили: інформацію взяти до відома. 

 

 

 

Голова Єргієв І.Д. 

 

Секретар Базан О.Ю. 

 

 

 

 

 



 

 

Поганий інтернет 
Морально важко 
Не маю інструмента 
Недостатня кількість часу, через допомогу внутрішньо переміщених осіб 



Інструмент 
Поганий зв’язок, відсутність часу в зв’язку з тим,що волонтерю 
Часто зникає інтернет та зв'язок 
Відсутність стабільного підключення, зв'язку. Постійні повітряні тривоги, під час яких я 
вважаю обов'язковим виходити з пари і йти в укриття. Відсутність можливості займатись на 
інструменті взагалі. Відсутність ноутбука чи комп'ютера щоб робити реферати та роботи. 
Психологічна втома та виснаження через що залишається мало фізіологічних ресурсів для 
якісного навчання. 
Перебої зв’язку та Інтернету. Відсутність умов для занять спеціальністю 
Вокал онлайн….це дуже важко,і безрезультатно Академія могла б зробити обмін чи якусь 
альтернативу навчання закордоном Вокал заняття онлайн це просто знущання,то карантин 
то війна а навиків 0 
Вибухами (зара їх менше, стало);вимиканням світла, потребою виїджання вміста за ліками і 
продуктами. 
Відсутність бажання навчитися, постійне хвилювання за тих, хто залишився вдома, часто 
відсутність інтернету 
Організувати час, поєднувати навчання з волонтерством та допомогою біженцям 
Поганий зв'язок, різні часові пояси з країною в яку евакуювалися 
поганий звязок  
Не завжди є зв'язок підключатися до занять 
Немає можливості займатися індивідуальними заняттями , нестабільний інтернет 
Не завжди є натхнення виконувати творчи задуми, об’єктивно грати і подавати той чи інший 
матеріал. Труднощі у зв’язку з викладачем, інколи взагалі немає можливості вийти на 
зв’язок. 

домашні завдання на які абсолютно не вистачає часу. Коли триває два життя паралельно: 
волонтерське та звичайне, в парі з навчанням, не вистачає часу на те, що виспатися добре, 
не кажучи про виконання ДЗ. Заборгованість з нього накопичується та як потім все 
виконати, щоб стати допущеною до сесії та взагалі бути в контексті?? Навіть із наявністю 
заяви про волонтерство. Дайте наказ викладачам відмінити виконання домашніх робіт. Ви 
навіть не уявляєте, як це виснажує! 

Нема інструменту 
Не завжди є інтернет і можливість приєднуватися до занять 
Интернет 
Інколи пропадає зв‘язок . Періодично допомагаю , та волонтерю. 
Неможливість займатися на інструменті. Часто пропадає інтернет через кібератаки 
Нестабільний інтернет 
Під час повітряної тривоги немає змоги вийти на зв'язок. 
Поганий інтернет, відсутність зосередженості під час повітряних тривог. 
Нестача часу 
Проблеми з Інтернетом, не завжди є можливість бути присутньою на заняттях через 
волонтерство 
Неможливість сплачувати навчання . 
Перебої звязку , відсутність інструменту, 
Відстуність постійного доступу до нормального інструменту для занять, перебої з 
інтернетом. 
Труднощі зараз у Маріуполі, в мене — немає. 

Деморалізація через постійну тривогу, хронічна втома, через це не завжди маю можливість 
та бажання сприймати навчальну інформацію. Не ба 



Повітряна тривога, відсутність часу через волонтерську діяльність 
Зараз знаходжусь у Польщі та працюю, щоб переслати гроші рідним в гарячих точках, тому 
іноді часу зовсім не вистачає на навчання. 
Поганий доступ до інтернету 
Психічні 
Не завтжди є можливість під‘єднатись до конференції в зумі 
погане почуття, тяжко морально 
Відсутність електропостачання, від цього відсутність Інтернету і мобільного зв’язку, зараз 
це почало траплятися частіше. (м.Миколаїв) 
Поганий зв'язок, сирени 
Поганий інтернет звязок 
Дуже поганий зв'язок, іноді не можливо приєднатися до лекції через це. Не маю інструмента 
для занять. Іноді бракує часу для занять, бо є багато справ, які з'явилися зараз. Також 
трохи важко навчатися морально буває 
1. Я волонтер і не завжди можу відвідувати лекції, через це дуже переживаю що може бути 
н/а 2. Часто бувають сирени, а інтернету у підвалі немає, тому лекції пропускаються 3. 
Викладачі задають забагато матеріалу для опрацювання, як для воєнного періоду(можна 
увійти в положення та не задавати стільки, тому що не можливо зараз це все 
опрацьовувати) 
 
 

Якої допомоги Ви зараз потребуєте? Чи маєте до кого звернутись? Чим може академія 
Вам допомогти? 

Допомоги не потребую 
Не потребую 
Все добре 
Я маю до кого звернутись, поки все є 
Не потребую допомоги 
Хочеться,аби швидше закінчилась війна!!!! 
Поки що маю до кого звернутись 
Матеріальна допомога, моральна підтримка) 
Багато студентів - це вже самостійно стала особистість, але все ще є студентом, а тому 
навіть якась не велика матеріальна допомога для кожного, це було б дуже доречно. 
Найголовніше зараз - це підтримка у освітньому процесі, максимальна підтримка студентів 
Особисто зі мною все добре, не рахуючи скрутного фінансового становища. Хочеться, щоб 
консерваторія, нарешті, допомагала із пошуком зниклих в Маріуполі студентів. З відомих 
мені, таких є двоє. Ви вища інстанція, ви місце, де зниклі студенти навчалися, ви маєте 
подати офіційну заяву на канал пошуку, зв'язатися з волонтерами (можливість яка, до речі, 
є!) та від свого статусу заклада почати вкладатися в цю справу 

Допомога тільки в розумінні студента. 
Ні 
Гроші на життя за неможливість на данний час працювати . 
Інструмент залишився в гуртожитку, можливо з часом вирішу це питання самостійно 
Поки не потребую допомоги 
Не потребую. Маю 
допомога не потрібна 
Мені потрібно тільки розібратись щодо проведення гос.екзаменів 



Щиро дякую за Вашу роботу!!! Я горжусь нашим ректором Олійником О.Л. та усіма, хто 
допомагає студентам та викладачам продовжувати освітній процес!!! Допомоги не 
потребую! Хай Бог береже кожного в цей час! 
Дякуємо, від академії чекаємо лише розуміння 
Місто окуповане, ліків та їжі все менше і менше. Гуманітарка тільки єрефька. Звільнення 
мого міста – це те, що зараз найважливіше для мене!!!!! 

Дякую викладачам за підтримку 
Я не потребую допомоги 
На даний момент обходжусь самостійно 
Наразі я із сім'єю на півдні України, але ситуація може погіршитися, тоді було б дуже 
важливо мати якісь варіанти тимчасового навчання закордоном 
Не потребую. Ви допомогли мені в гуртожитку фінансово, далі ще батьки трохи допоможуть. 
Чи Академія може надати гуртожиток для проживання абітурієнтам з зони ведення бойових 
дій??? 
 

Які маєте пропозиції щодо покращення організації освітнього процесу під час воєнного 
стану? 

Думаю, задля покращення організації освітнього процесу потрібно якомога швидше 
вияснити про ситуацію з усіма студентами, які не виходять на зв'язок, роблячи всі зусилля, 
якщо можливо у когось не є змога взагалі виходити на зв'ящок, поінформувати про це 
найближчим часом, можливо комусь зараз потрібна допомога, не лише від академії, а й від 
студентів, пропоную студентам об'єднати свої зусилля для допомоги всім, хто цього 
потребує!!!) Слава Україні! 

Академія могла б зробити обмін чи якусь альтернативу навчання закордоном 

Все влаштовує, головне щоб всі розуміли причини відсутності студента. Мирного неба вам 
Лояльне ставлення до студентів та можливість скласти іспити пізніше, якщо студент цього 
потребує 
Найголовніше, щоб всі розуміли, що серена це не пусте, це попередження, бо не знаєш 
куди прилитить і можуть постраждати люди. Не нехтуйте за ради вашої безпеки. Так все 
влаштовує 
Організація хороша, зважаючи на воєнний час 
В цілому процес відбуваються за планом, як і в до водний період. До онлайн лекцій ми 
звикли, лише онлайн зайняття зі спеціальності важко звести до 100% опанування навичок 
концертного виконання. 
Все гаразд. Оскільки ми віримо у перемогу і у своє музичне майбутнє, хотілося би почути 
інформацію до вступу у магістратуру, та вимоги, які потребуться до неї. 
Перемогти та почати зустрічатися вживу! 
Пропозицій не маю 
Можливо у деяких моментах варте більш лояльне ставлення до студентів 
Все, як є - добре. Головне, щоб всі були живі та здорові. Заняття онлайн проходять 
відповідно розкладу, ніяких незручностей немає. 
Дуже чекали на це опитування і вдячні за це! 
Навчання у підвалі – це катастрофа…..І тут тільки надія на ЗСУ!!!! 
Можливо більше самостійної роботи, бо важко завжди бути онлайн, через зв'язок або 
тривоги. Було б дуже добре, як би не так вимагали присутності на парах, бо не хочеться, 
щоб це впливало на оцінку згодом, а зараз, на жаль, не виходить бути присутніми всім і 
завжди 



Лише ставитись із розумінням до тих хто не має змоги нормально підклбчатись до занять і 
не ставити за це н/а 
Пропозицій немає! Слава Україні ! Героям слава ! Смерть ворогам - москальським катам! 
росія закінчується там - де немає її мови і культури! Слава Україні! 
Більше інформації стосовно здачі іспитів, в тому числі державних. 
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