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1. Обговорення проміжних результатів опитування «Якість навчання». 

Виступила проректор Хіль О.М.: «Опитування започатковане в 2021 році. На 

сьогодні зібраний досить об’ємний кейс для обговорення. В опитуванні 

поставлені наступні запитання:  «Наскільки Ви задоволені змістом 

навчального плану (підбір предметів, розподіл за семестрами, кількість років 

для вивчення)?», «Що спонукало обрати для навчання ОНМА?», «Чи 

виправдались Ваші сподівання щодо навчання в академії?», «У якій формі 



необхідно продовжити навчання?», «Які навчальні дисципліни є 

актуальними?» , «Які дисципліни варто додати до плану?» 

Щодо змісту навчального плану здобувачі загалом відзначають, що варто 

зосередитися на професійно спрямованих дисциплінах. Відзначають, що 

структура кваліфікаційних блоків є зручною, зрозумілою та професійно 

виправданою. Більшість відзначають, що організація на сьогодні є хорошою. 

На запитання «Що спонукало обрати академію» більшість підкреслює високий 

рівень викладання та якість організації освітнього процесу. Варто провести 

опитування із аналогічним запитанням серед абітурієнтів з метою виявлення 

кореляції інформації між зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами.  

«Чи виправдались Ваші сподівання щодо навчання?» 85% висловили 

задоволення освітнім процесом, 20% скаржаться на карантинні обмеження та 

воєнний стан, проте висловлюють розуміння ситуації.  

56% висловились за змішану форму навчання, майже 32% висловили 

побажання щодо повернення до повного аудиторного навчання. Аналітика за 

часом участі здобувачів в опитуванні – до війни та під час воєнного стану 

показує, що здобувачі менш охоче беруть участь у подібних опитуваннях.  

Якість дистанційного навчання оцінена наступним чином: 16,5 % оцінили за 

найвищим балом, 8-9 балів оцінили 22 %. Майже 10 % негативних оцінок було 

отримано вже під час воєнного стану. (Відповідна інформація міститься у 

протоколі про обговорення навчання під час війни. Протокол №4 від 

11.04.2022). 

«Які навчальні дисципліни є актуальними?»  та «Які дисципліни варто додати 

до навчального плану?» Ці питання логічно перегукуються із першим 

запитання форми щодо освітнього контенту. Здобувачі магістратури 

підкреслюють необхідність поглибленого вивчення саме професійно 

спрямованих освітніх компонентів. Зазначають, що із блоку вибіркових 

оберуть фахові дисципліни. Загально розвиткові мають менше значення на 



другому рівні вищої освіти. Здобувачі оркестрового спрямування висловили 

побажання щодо вивчення оркестрових труднощів. Ці зауваження необхідно 

врахувати під час оновлення освітньої програми магістратури.  

85,7 % респондентів відзначили, що зустрічі із роботодавцями є цікавими. Це 

підтверджується інтересом до Зустрічі із роботодавцями, яка відбулась 15 

лютого 2022 року. Лише 1,1 % відповіли, що такі зустрічі є неактуальними. 

Таким чином проведення Зустрічей є важливим аспектом комплексної 

реалізації освітніх програм. 

Постановили: інформацію прийняти до уваги. Під час оновлення освітніх 

програм ініціювати від колегії внесення відповідних змін.  
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Наскільки Ви задоволені змістом навчального плану (підбір предметів,розподіл за 
семестрами, кількість років для вивчення?) 

Не зовсім задоволена. Дуже багато часу займають загальноосвітні предмети, та не 
вистачає годин зі спеціальних предметів 

Незадоволений тим що навчання в магістратурі півтора року, хотілось би розширити ще на 
один семестр . Все інше задовольняє 
Мене все влаштовує 
Ви гарно придумали з блоками для кваліфікацій. Тепер можна не губитися,що треба 
обрати,аби отримати квалфікацію. Для мене це є дуже актуально. На роботу навіть в школу 
не дуже хотять брати без конретної квалфікації. Вже стикнулась з цим 
Я тільки поступила. Але принцип організації процесу залишається таким самим. ЗАгалом по 
розкладу все ОК 
Кількість років для філософії замала. Важливі науки, наприклад гілка фізики - акустика, 
відсутні, хоча могли би бути хоча б у скороченому пів семестровому ознайомлюючому 
вигляді. 
Дуже задоволений 
Задоволена змістом, побажань не маю 
В загальному підбір предметів нормальний, але хочеться все ж таки більше саме 
практичних дисциплін. 
Багато зайвих предметів, хочеться більше зосередитись на спеціальних дисциплінах. 
Цілком задоволена 
Задовільно 
Задоволена 
50/50 
Задоволений 
9/10 
 
Що спонукало Вас обрати для навчання саме Одеську національну музичну академію? 
Обожнюю Одесу❤ 

Високий рівень освіти, хороші відгуки від випускників 
Рівень наданої освіти, професіоналізм викладачів, престиж навчання в академії 
Професійність викладачів 
Досвідчені педагоги, можливість майбутнього працевлаштування після навчання. 
Одеса - моє місто, наші педагоги - найкращі 
Отримання вищої музичної освіти та розвиток особистих виконавських навичок 
Одеська музична академія найкраща в Україні. 
НУ, це ж моя Альма матер 
Хороший рівень 
Мої вчителі, їх досвід та сума навчання за контрактом 
Моє бажання вчитись тут 
Майже всі мої викладачі закінчили Одеську національну музичну академію, та є справжніми 
професіоналами. 
Проживання в Одесі 
Високий професіоналізм та подальша перспектива. 
Бажання вчитися у конкретного педагога 
Відданість своїй справі 



Педагогічний склад кафедри «Народні інструменти», а в особливості такі викладачі як 
проф.Єргієв та проф.Мурза 
Окремі педагоги, за що їм дуже вдячний(а) 
Престиж вузу та передові позиції кафедри 
Професійність кафедрального складу та подальша перспектива 
 
Чи виправдались Ваші сподівання щодо навчання в Академії? Поділіться досвідом. 
Так, я цілковито задоволена вибором навчатись саме в цій академії 
Навчання в академії виявились навіть кращим ніж його можна було уявити 
Карантинні обмеження і обмеження воєнного часу не дали в повній мірі отримати усе що 
планував, але загалом усе влаштовує. 
Можна сказати, що так. Але ковід та війна значно вплинули на все 
Мої сподівання щодо мого навчання виправдалися 
Я зараз вже на фінішній прямій. Нажаль, карантин і війна серйозно порушили мої 
професійні плани (концертна діяльність і т.д.), аде це не від академії залежить. Хочу 
спробувати вступити на виконавську аспірантуру. Вірю, що весь жах вже закінчиться!!!! 
На бакалавраті все було норм,крім пандемії, а тепер ще й війна. На бакалавраті 
пропонували поїхати закордон на навчання в інший заклад. Мої однокурсники так і зробили. 
А я не змогла, я хочу бути перш за все потрібною своїй країні, а вже потім особисті 
проблеми. Волонтерю до сих пір. Думаю, що на змішаному навчанні зможу продовжувати 
допомагати людям 
Не зовсім. Але це через пандемію, а не організаційні питання. Дуже багато практичних 
годин було втрачено через дистанційне навчання. Цей час нам ніхто не поверне. 

Виправдалися 
В плані спеціальності - так 
Да, хороший уровень знаний 
Дуже заважало дистанційне навчання 
В певній мірі так. Тут я здобув багато знать, нові знайомства, друзів 

Так, рівень майстерності значно підвищився, зрозуміліше став психологічний бік професії. 
Абсолютно,мені пощастило навчатись у професіоналів свого діла. я отримала великий 
досвід як у творчих виконвських дисциплінах, так і у науковому плані 
Хто хотів отримати знання – отримав. І це не завжди залежало від викладача. Якщо студент 
розуміє, що йому потрібні знання – він і сам пошукає більш глибше, а не буде як пташеня 
чекати, що йому покладуть в ротик все готове. Особливо, це стосується магістерки))))))) 



 
 

 

Які навчальні дисципліни для Вас є актуальними? 

Загалом виконавські. Дуже просимо, не нагружайте нас дисициплінами загальними ні про 
що,типу такі вимоги в Україні. Нам треба професійна спрямованість, а всілякі 
околосуспільні - ми самі розберемось, коли буде необхідність. Академія повинна надавати 
ПРОФЕСІЙНІ знання. 
Професійно спрямовані. У нас унікальний заклад.який пропонує велику кількість 
професійних дисицплін. Ну, але є якісь загальні. Кажу чесно, я оберу ті,які будуть 
поглиблювати мої професійні знання. Блоки для кваліфікацій - те,що треба! я тепер чітко 
розумію, що я отримаю в дипломі, і на яку роботу я зможу претендувати. Мій інструмент не 
сильно передбачає диригування, але от я його хочу обрати, бо мені це цікаво, і класно, що 
він є. 
Спеціальність, хор, чхп, вокал, сольфеджіо, хорознавство, методика роботи з хором 
Профільні предмети ( спеціальність, хор, сольфеджіо, чхп ) 
Профільні 
Спеціальність, оркестр, ансамбль . 
Лекції А.І. Самойленко 
Ті, які стосуються моєї спеціальності. 



Професійний цикл дисциплін, так як в першу чергу для мене важливо отримати високу 
професійну базу, а не поглиблено вивчати гуманітарно-філософські дисципліни 
Дисципліни професійної підготовки, історичні музичні 
Все що якось пов'язано з оркестром 
Специальность 
Спеціальність, оркестровий клас, квартетний клас, камерний ансамбль, оркестрові 
труднощі, педагогічна практика, іноземні мови 
Перш за все індивідуальні, практичні 
Спец,оркестр,ансамбль,орк.труднощі 
Індивідуальні профільні 
Спеціальні дисципліни та психологія 
Оркестр, аранжування, оркестрові труднощі, педагогика, квартет, камерний ансамбль, 
психологія. 
Всі, що пов'язані з професією 
 

Які дисципліни Ви хотіли би додати до Вашого навчального плану? 

Психологія музиканта-виконавця, якась практична економіка 
Сучасні направлення в музиці та вокалі 
Це більше професійно-спрямованих. Вище писали, про околосуспільні, в яких немає 
необхідності!!!! 
на сьогодні я вибір зробила, мені вистачило того переліку, який представлений. шкода, що 
не можна вибрати понад норму дисципліни. Але розумію, що напевно таки треба все 
встигати якісно, а не просто лиш би побільше всього набрати. 
Ми, як ремісники, могли б задовольнитися цілковитою відмовою від усіх наук, що лише 
словами зміцнюють нашу справу, сфокусуватися на своему інструменті. Але в такому 
випадку наша справа зрівнялась би з роботою фізичною, основою якою є власний досвід. В 
такому разі ми й продовжимо множити ряди цілком неосвічених, сліпих та при тому всьому 
впевнених у собі псевдоспеціалістів-балакунів, що наводнюють школи мистецтв, 
спеціалізовані навчальні установи та театри. Тому добре, що даєете поглиблені професійні 
дисципліни не тільки проктичні, але й філософсько-історично-музикознавчі!! 
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